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 مهلفلا نإ يف قطا السا هدا
 ينامَملا ةيرادالا ةيزكرماللا برح سيئر
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 مو غ.

 سن ل يطا سا ف

 رغؤلل ةركف

 يف ماع روصش نطاشن«يسطلا اهسوم نا ةثدحلا ةررعلا لالش
 د الاو لوما ءادر حارطا لأ ةسام.ةخاخلا ناب هنماوسحا نو 000

 كرادلا نم اهيف ةداقتسالاب باحتلا رم ةرانملا مانآألا كرادسو ل 0

 ماعم يفارو مئارمشلا ساسا يعضاو لئالسابب هللا صخ يلا صئاصخلاو ىوقلاو

 قالخالاو ل سشوفنلا يوذو فئيقثتلاو تيديماا راونا يرشانو نارمعلا

 يداوو نيرهنلا نيبامو قارعلا يف مهتموم يبو برعلا ةريزج ناكس نم ةيضراا

 اهدوحو اهلحاوسو اطامجو ماشلا لومسو نول

 ع هقبددص قادص فشاك اءاك ناك ةفي رشلا ةضملا 7-5 ىعاود 5 شل

 ةآرم يف رظنيو هراكفأ ةجرت عمسي امنا هن اباذه سحأ كلذ نكةسلا 0

 ةمالا ءالقع ممج وطاوتلا هبشي داكب يذلا كرتشملا ماعلا سملا اذهبو . هرعاشم

 داح الا وأ دحاولل ضرعت ةملاصلا ةركفلا تناكامو . مريس مظنتب اؤدبو مهلمش

 ,ةديدا ةضهلا هذهل ةديدج ةوقكلذ نم اونوكيف ملوح نم تاعاملا فنتلت ىح



1 1 2 

 0000001 ردو هب زك رماللا بوح نسسات ليما يرظلا ماسالا ادهن

 2 وحنلا انو لع س تاور ِق ا ة4ةيمومعلا ةدجلا كيد ةروصلا هد و

 ةمظعلا رمد الا ا ِ قارعلا قاعا تأت نكهه 5 ةيروسلا 0 0 ورونتم

 ديسلا ةقوطع ناو كف علا تن ل لش عم كانه 0 د رحاك اوناكف هذ

 000107 آلا داللل ةايحال ىلا ةيحالسألا تلاطلا فيات ىف نيقبلا كيل

 قف طقذ ةيد رعغلا قاق الا ٍِق ركل اع ل كر د جوع رصشقش مو

 ا روأ برغ فو اةرادو كيما لامع يف تامقملا بر ل تامااخ كلذ ف ت 30

 أمدسقت ةينيطنطسقلا فو اهف رشو

 ند هع اف ركف دقق نآلا انثحم عوذوم يه يتلا يبرعلا رمتؤملا ةركف امأ

 ] : مثو سيزاب ةنيدم يف انناشش ةريخ

 توريب نم : يسب رعلا يدنفأ يغلا دمع

 : يداحلا دع كب و

 م ا يدنفا 5

 ىشمد نم : 00 كن لم

3 

 5 توريد نم : دئاذ يدنفا قيقوت

 ةيبرعلا ةمالا سوقن يف ةيمهالا ن د 2 فلا هلع اوماعل ا راو

 ا رت اة دحو ماغيدنفأ 0 كك ريمكس يل رسغح كالذيف اوذوافف

 ةيلاللا مهو ةمالا هذه ا مهماا سسانلا برقآ اوعد مث اهريغو نارام كب ةردن

 لعفلابو اطيشنت 2 ا مهم اودجوف كاذ يف مت وفشاكو نسراب يف ةيبرعلا

 دادعالو راذؤالا ىف ةدرعلا ةذهااءامعز ا ةلاكلا هذه م ةنل باختنا ىرح

 0005 ٠ ,. اعاجاو نمالا ادع ىلع ًالابقا اواو اذا حاجبزلا بابسأ ةئيوتو ةدعلا
 ةيارعلا  ةيلالل نع ةبتتنلا ةنجحلا ءاضعأ ءامءأ هذهو .. هيلا ةجاملا لع ءالقعلا

 8 سراب 5



 ٠ 000 0 لا ع ىلا 0

 ىدنفأ ئركش ىكلا بيد.الا ةزضالا ضرع ةنجالا تاس داقعل عا

 53 بهل كالدلو بينى لا سيراب ةنيدم ف ةرداغم ىلا ه لما

 ؛ 0 ف تا

 2 2 ةن رعلا | تاعاجلا ةلسأ رق ةيريطحتلا ةندعللا لامعا مأ نم

 ءاثالثلا موي هه ل نط 1 فو . رمآلا اده 07

 1 يف ةيزكر ماللا بر 4ةَنَحَألا هذه ظنا تر نأ د

 يف ةيرادالا ةيزكرماللا ير ايلخلا ةنجفلا ىلا ةباكك تلسوا ناس

 حرتشتو هل ردصمو رك ولأ ةودق 5 هن نوكت نأ هيف :اهباع

 بولا ل 2 0 ىلا 1 , دهدتس امو ولا 32-

 ةمالا تا طفل 0 نا أ يه رغ 9 ملل تمر رينا 5
 م

 ةزاضألا تف اودأب ىرجتلا 4 يا و : ااقترا قل 1 ْنَه تابقعا :

 ىوقت» تادرس |١ ف اوقب ع "ياو ماظنلا ل قرمتلاَو علا: 5-5 -

 لا را 0 ةيناملا ةلودلا ع ظ
20 0 



 ا ظ

 ماركلا هئاضعأو ةيزكرماللا بزح ةسائر ىل
 ةنلاو ركشلا فطاوع كيلا مدقت.سيراب يف ةيبرعلا ةيلاجلا نحن

 رمال 5عا رف متمجدتف دا ةيرك ياللا ترق فيلات

 فان دهع دقو اما . نيح لك يف مههقرتو مهم داعس برعلا ءانبا اهداترب

 ةاغ ةمدخم يا اننقوا ا الفاو ةريغو ةريخ نيئطاوملا ةريخ

 . ءازا رايدلا هذه يف هب موقت 0 مقوتن رد 5 انربتعاو ؛ةلمنلا

 000000 ةيساينلا ةيدن الا يف ءابطخلا :ءانمو دئا رآ ا ثارظانم

 00 ةيارملا دانا نآس ةلودلا

  ةئيددملا هذه يف ةثامئالثلا لع اهددع فيذيو  ةيلاملا لحام كلذ
 بوبه ا نطولاةباقولاهذاخلا بجاولا ريبادتلا نع ثحبلاو عامجالا ىلع

 دعنو . ةيزكح راللا ةدعاق 5 أ'ثدالب روما حالصاو "يراوطلا نم

 يف نويروسلا هب موق برعلل 1 ركؤم دقعل 1 ةيلاحلا تا را تاثقانملا

 يناصم دم . ماغي ركش :ن.ةفلؤم ةيرادا ةنل تبختناف «ةنيدملاهذه

 لا اا لراش .١ فولعم لزمج.: يداطلا دبع ينوع . نارطم هردن

 ةيداع نورد برعلا 3 تناجالل هيفرهظل . يدسرعلا يلا دبع . مدرع

 حراصتو « ةينطولا ممنايحن نوظفتحيو تناك ةلود ةبأ نم لالتحالا

 «برعلا دالب يف ةيزكرماللا تاحالصالا قيبطت بوجوب ةينامعلا ةلودلا

 ل ولمحلا يف 5 اباو طبت 1 تررقو ةيرادالا ةتحللا تعمتجاف

 ةيبرعلا طاصملل ةمدخ ردم يف كزكرم اهبلا هزعويام

 ةيبونطاو ةيلامشلا ةيكربمالا دالبلا نم دوفوهبف عمتجتسرغ وما ناو

 8 ةنروس ابصخ أو ةيب رعلا اندالب نمو ةيبروالا دالبلا ِق نيميقلا نو



 ل /١ ذل

 نيميقملا نييروسلا نع بون. نمكلبق نم اودفوت نآنيبلاط كلا مدقتنف

 00 ا و « انلامع ال ًاردصم تفصل رعؤلا ةسانرلو

 ؛ ولاا

 لالتحالا ةضهانمو ةينطولا ةايحلا

 ةينايعلا ةكلملا قدر

 ) معا ربيف لصفم وهاك ) هيزكرماللا ةدعاق ىلع حالصالا ةرورض

 ةيروس ىلاو ةبروس نم ةرجايملا

 ًاققدم احب ؛ امق تاوثحب ءابطخ ىلا تاعوضوملا هذه .دهعيسو

 ىح «نييزوالا رايك ضمّلو ةيبروالا فخصلا لثممو نينظاوملا روضحت

 ءارفلارمتؤم ىلا بلطلا لم دوفولا عم ةنجنلا 3 روما هتنا اذا
 «ناجالا لالتحا ءردو «ةينطولا برعلا ةايحن فارتعالا:وهو ةردن ول يف

 ءارغس ىلا هل وأ «ةيبرغلا:دالبلا ف ةيدكرماللا تاحاليسألا ب ١
 ارم ؤم دقعل ءانتك الا 2 « ةردنل رتؤم دقع طرفنا اذا امف سيرأب

 هررقي ام ىلا عجار كلذو ءارقسلا ىلا هتارارق ل نود ٍبناجالا مامأ

 ماعلا مكرم
 ةلاضرم ولا ةركش ناك اذ ير ةرزاولاب الع اوم

 ىلع هدضعنو ةعيفرلا ةناكملا هأوبنل ؟ركر.نع الثمم متثعلإ عرظل يف

 ةدوشنملا ةياغلا

 داسف نم دالبلاو ةمالا ةباقول 5 0 يخل 5 هللا انيسحو :

 9 مكيلع مالسلاو ءداعملاو ةيادبلا

 ا مخ) ١و8 ةنس ناسين ؛ يف سراب



 حارق لوبق ررقت ناسن ٠١ ةعجلا موي ءاسم ةدقعنملا اياغلا ةنحللا ةساح يفو

 كانه هير كرماللا تر رع كلا ةنحللا لثع دق و ناد معلا ُظ رع وَلا 6 هن 35
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 : النار 2 ولا هل لا. "انسرأو

38 

 ١١ هنس ليربا ١4 يف : ةرهأقلا

 9 : 52 مشد

 ا ةئيدم ف مار كلا فز كلا ولا ةنخل ا تارضح

 0 لا ا رماللا بزل ايلعلا ةنحللا تمل

 0 رارقاواءئاضعأ نما وخا ىلع ؟دامعا نم ا

 يذلا ضرغللو ابمساب هدقع ىلع ممزع ئدلا رعولا نو 0

 هذه ىلع كركشن ي ال ل كرماللا وهو هل> : 1

 داعسأ ىلع نؤنواعتتو اهم 0 0  متتلمج يل ىلا ةيلاعلا فطاوعلا

 دقو . ةقثلا هذ ا 4.6 رزاؤع قفوت راو احلا نطولا

 ' 7000177 لآ لع رعؤملا زوضحل اهلبق نم نييودنم لاسرا لع ترقأ

 0000 01 لح ركزملا تاعوضونم يف كمه ةكراشملاو رظنلا يح

 00000000 الق دفولا تاغتا كحأدق 0 نر تذل يدان

 000 0 0 0 ةنجللا مكقرعت اوبختنا ىتمو

 ديرز+ ماتا يف اوليقاو امان اضتب ةيبزعلا ةمالل ديعس رود 0

 5 مارتحالاو لا

 بزدلال اءلعلا ةنحللا نسف ر ١



 فورعع ىكشبي |ورمتثاو

 ةيئفمو ةرايضح نم هيفام لكو «تاغاقلا ريصع رصعلا ادلع

 اهرواشتوتاعاخلا راوهةسايسلاوةراد كلا و لام كو مولعلا يف ءاقثراو

 يقرت رذقب رادقم هيف مالا ءاقرا ناو. اهللاصم اهداف ىلا

 فيلأت نم مهل اخ الل نيرذلا وتب ذل يتملا ةعاش ل لامعالا و تاعاجلا

  تاباقثلاوتاكريشلاوتارمتؤلاوتازحالاو تايعم ا مسي تاعاما

 ايهما ةنودشو ةعأ نم نودعب الو « رصعلا ةراضح نم مهل ا

 يهنحلك دحتوت نأ اهنا نم يللا ةيعامجالا طئاورلا ترثكو مددع ربك

 ةئعاتحالا متالل ديبعلاو ءارجالا ةلزنع نونا

 ةمكملا هذه نع نولفاغ 7 رهدلا نم نيح برعلا ىلع ىتأدق

 اوظقيتسا مهنكلو - اهب تارك ذملا نم مه.دل ام ةرثك ىلع  ةفلابلا

 نارمعلا يقرت يف ةيملالا ةنسلا هذه, نودته اوأشنأو « نينسلا هذه يف
 بحي امو « مهمتلاح يف ثحبال يسايس رمتؤم لوأ ةرملا هذهل اودقع دقو

 منايكنأ نمصالخالاوةرنلا لهأ ن ذعل ادهم 0 مهنم 0 ىلع مهل ١

 صالخ لا يفانب ل ان ومعزيوأ ملحن وحبي نورخا موهوجو يف حاصف 5



 مأق يعامجا: لمع لكو حالصا لك يف عامبجالا ةنس يه هذهو . مهلودل

 ”يايبلاو قونفلاو 1 ن1 ل رمال ءاكار ءابالا

 نينئاخكلا ديك يدهم الو « نيصل خلا نيلماعلا ديؤي. مي 0 ءيرابلاو

 ةحاصم نوفرعب ءالقع برعلا يف نأ ىلع ةجح د دقع

 امل ناب راطقالا عيمج يف ةيبرعلا ةمالل اركذم ناكو . مهلودو مهتم

 00000 0 7 | دفاوةيدأو ةسايساق وقح اش ناو « ايموق ادوخو

 هنكلو . لام الل اييحو « ممبال ازفاح ناكو . اهنأود دنع قوقملا هذه

 دما هللو ةماالل الو ةلودلل ام ررض هيلع بترسي مل

 مهديب نيذلا يقرتلاو داحنالا ةيعجج ءامعزموةلودلا لاجر فرع لب

 قافتالل, مهاجر تاقتث نم ادفو اولسرأو رمتؤملا ةميقب اهرومأ ةمزأ

 افلؤم دفولا كلذ ناك« حالصالا و قوقحلا نم برعلا هبلطي أم ىلع هعم

 .يركش كب تحدمو ةيلخادلل ارظان ناك يذلا كب لداع جاما نم

 ةيعمجلا هذه ناكرأ نم اههالكو نآلا قرتلاو داحتالا ةيعمجل ماعلا بناكلا

 « سيراب ىلا هلوصو نود لاح ام جازملا فا رباب نم لوألا ضرعف

 صالخالاو لقعلاو يورتلا نم قيل امي بودنملا نم ةرك اذلا تناكف

 ني ٠ ءديدلا هلع مقوو ؛ةمدقلا هذهيف هنايب ىتأي ام ىلع قافتالا متو

 بالظ ّلثع ىذلا ينرعلا رمؤملا نع ةبايتلاب ركل نر ىوارهرلا

 هيعج نع ةباينلاب 0 رك كثب تحدمو ؛ برعلا نرد حالصالا

 لاجرس وفن يف رمتؤملا ريثأت تانا نم ةبا اذه ناكف ؛ يقرتلاو ردا

 نكنيمولو“ ةمصاعلا نيبو برعلا نيب لثم امل قبسيملو . ةلودلا ةمصاع

 ئ 5 1 حل دع 1 ناو -اذمألا ةلودلا عم ةدئافلا نم هل



 د مدس

 ةيناطلسلاةدارالاهب تردصو ةلودلا ءالكو سلحم ىف ايءسر هضعل ررقت

 اهمدن ءىراقلا ىريس يلا

 ةيبرغلا مالا نم ًاريثك فرع برع رمتؤم لوأ اذه تاك الو

 هظفحت نا بجودقف نوين املا برعلا هيف لخد ىذلا ديدملا مسراتلاب

 اني ارو باتكلا اذه ائمْصْو كلَذلو « قللا هجو:لع ليضفتلا خئراتلا

 قيفوتلاب هللا اهدي أ ةيلعلا ةلودلاب ةقلعتلا هترمةمدقملا هذه ىف نيبننأ

 ةدارالا ةروصو ءالكولا نجم رارقو سراب ةيقافتا ركذي حالصالا /'

 ةمفاشم هيلع قفتاام مم اهيقاب ذيفنتل ةلودلاقفوي نألوؤسلا هللاو

 يوقلاوههنا « زنعتو ةلودلا رصانع هب دحتتام رئاسلو رشنب.ال نأ ررقث و

 زيزمعلا
 انتر كسر



 فاقتإلا

 ( نييداحنالا بودنمو يبرعلا رمتؤملا نيب مث ىذلا )

 ميسقلا يف يبرعلا ناسللاب نوكي ةيبرعلا دالبلا عيجج يف ميلعتلا ّ
 . يف ) يلاعلا مسقلا 8 ه1 الا ناس نارك فدا دعالاو يئادتبالا

 ( يرابجا ةيدادعالا ىتاكم ا يفةيك ثلا ليصحت نكلو : يكرلا لصالا

 نيفراعةالولا ام يروم الا ءاسؤر 0 نك ل راسل 7

 مهادع ن ماما . ةبب رعلا ةغللا

 "00 01| نوبصت نذلا ةيلدعلا ءاسؤرو ةاضآلا ةمصاعلا ف نيم

 .سلاجمل اهترادا كرت ةيلحلا ةيريخللا تاهحال ةفوقوملا فاقوالا 0

 ةيلحملا تاعاخا

 ةيلحملا ةرادالل ( لاغشالا ) ةعفانلا رومالا كرت - 4

 ' يكل لصالا يف ) مهنم ةببرقلا دالبلا يف نومدخم ركسملا -ه
 ىلا هلاسرا مزاي يذلا ركسعلا نكس و(مهنمةبيرقلا تا ركسعملا قطانم يف

 ةينامئعلاةكسامملا عيمج نءةلداع ةبسأ نمض لسربر يسعوأزاجملاو نميلا
 ىف ) لاح لك ىلع ةذفان نوكت ةيمومعلا سلاجلا تاررقم - 4

 ( ةيويلاقلا اييحالص ندوه انف - ةدابز ىرتلا لضالا

 00 لالا لع ةثألث ةرازولا ةئيه يف نوكت نأ ايئدبم لبق. - «

 يف نواعم وأ راشتسم ةفصن ددع مهنم ذِخْوي كلذ لثمو برعلا دالوأ
 00 قروش كاع قم سلع لك ىف ةثالث وأ ناتثا ذخؤرو تاراظنلا

 امئاو ةبالولا ىف نوليعش نررعألا م
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 لعةسن وأ ةملر أ دخ هيو راودلا عيجو ةخيشلا ةرئادو زيبا ةمكحو

 ةراظن لك يف ةفاتنع ىرخأ ركام فانا

 نيفرصتم ةرضغو ترعلا هان نم لق 2| لع ةالوةسقأ كاع

 ةيكلملا فرعا :رم ىحلاثماب ل م نيذلا ةيرودغم لازتو

 ةشابلاو ةيلدعلاو

 نأ نيثلا :ةينيني ترعلا الو ا نم دع 0 سلجم ىف نيم - ه

 ةيالو لك

 رءاودلا يف فاجالا نم نويصاصتخا نوشتفم مدختسي - ٠

 صوصخ ماظنب مهميحالصو مهفئاظو نيعلو ةبالولك يف ةيضتقلا

 انرادا كرت يلا رئاودلا ( ةينازيم ) زحع دسل رادقم ىطعل - ٠١

 فصن كلذ ريغ ىطعيو ةي.الولاةينا زبمىلا رادقملا اذه فاضيفتاب.الولل

 فراعملل فرص نأ ىلع تاراقلا و

 ةيرلا دالبلا يف ةيمسنرلا تالمأعلل نوكت نأ ايئدبس لس
 3 ردتلا هدفت 01 رظنيو ىف رعلا ناسللاب

 «دهاكو لا سلجم ارق
 ( ةيقافتالا هذه نم هلوبق ةموكملا تررق اموا )

 ةخرؤمةيقرب تايرال ولا لك ىلع ةينامْملا ةيلخادلا ةراظن نم تدرو ٠

 : اهيرعن اذه ( ةيرحه ١؟مسو ) ةيلام )مبوب ةنس زومت ٠١ ىف

 ةهافر ندماكو اهنا ةيارلا 0 عيجج ءاقترا م نا ظ

 دق ةيلحما مهتايجاحو ةنيابتملا مهتجزعأ بسح يلاهالا دارفأ لك ةداعسو ١



 6 ْؤ

 5 رباخخلا ّ 0 لاتلو ةناحبس هيلع لكت الا دغتف امال نعل هلا رظن

 يف عرشو اهيف ناعمالا ىرج ىتلا تاحالصالا نأش, تايالولا عم
 صاخلا ءالكولا ن لح اا دقو اردت لمعلا نيمو أبعضوو اهذيفنت

 : ىف ل راو

 تابجال امعير فرص طورذملا ةيفقولا تابانبلاو تاراقعلا مياسن (1)

 00 ١ امفواو فقاولا ظرش تسع ةيلملا سلاجلا ىلا ةيلحلا ةيريخلا

 عضوأا كف وه يذلا صاخلا

 3 نوكت ةيماظنلا مهدم ةيركسعلا ةياحلا دارفالا ةمدخ (؟)

 ىضنقا اذإ نكلو « امل نيمياتلا ةيشيتفتلا ةقطنأا ةرئاد يف ملسلا نمز

 نحمل ردقلا نم 1 دودحلا نم هيد لع دودح كسوح هلودلا ذل

 اا 0 الو دم الب نكسلا نم مق لك قوست يهف ةقطنملا كات

 000 | 15 ةدسعبلا تاعطاقلا ىلا نالا اهبقوس يرورضلا دونجلا

 ةئيعم ةيسن ىلع ةينامعلا دالبلا عيمج نم لس رث ىف دجو ريسعو

 ِق ةدوج وما سراددملا 0 ِق ينرعلا ناسا ا 1 ل )م (

 3 لصالا ف كيقم وه ناسللا كلدب | لهأ ة 4 0 كت ي لا د ||

 ةجاتملا يتدملا تكلا رطل تنقا دالسلا كل" 00 4 0 يدوب

 نإ ١١ نيردتلا ىف عورشلا نالا رشا دفق كلا 0 الاو لاا قفا

 :ايفعشملا ُ عرذتي 2 ةيدادعالاو ةيياراك لا اا ف راد

 لجال ينبني نكلوةي ربك الا ناسلب ,لاعلا سيردتلا لعجم يتلا لئاسوااب

 ةيدادعالا سرادملا لعةلقتسم ا ظفاح ل يمسرلا ةاشالا حيحصل

 ةيكرتلاب اهبف نساراشتلا لطظب نا لع تاءاالولا 0 ف ةدودحوما



 د يح

 ناسللا ىلع نيفقاو ءاحنالا كلت يف نورومأملان وكي نأ ( بجي ) (4)

 مهديعت داع رمالا اذه نعني ناو نيرا ناسا ىلع موفقو ادع ىنرعلا

 نمص نييوناثلا نيرومأملا تايالولا نيعت تنأ (مزلي) (ه) ٠

 ةيلدعلايرومأمو ماكملا نييعت ام ةصوصخملا لوصالاو نينا وقلا ةرباد

 1 0 كاع ورش ةيلس ةداراب نس وطنا

 فراعلاو هيب 2 تاراظن ىلا رارقلا اد_ه يلب قرح دقو

 فاقوالاو

 ناشدفم لايعنو بلحن انه ررقتحالصالا ف عارسالاب امحو اذه

 عصوو ةيالو لك ىف ةواد لا ةتباسش ها يذلا موزالاردقب بناجأ

 تانسطقملا يراهم مضتايال ولان وناق ريص> ىضتقم نممث .كلذلن 1

 ةنيعملا فئاظولاب ةقلعتملاتاينازيملا زدع دسل تابالولا تاينازبم ىلع

 فراعملا ةينازيم صخالا ىلعو ةيلحلاةراداللامتيشمتو اهتبؤر رعأ كورلا

 سلاجلا اهردصت يتلا تارارقلا لالا يف ذفنت نأ ررقملا نمو . ةعفانلاو
 ن أ ميمعتلا ليبس ىلع مفابتف ةي وناقلا اهيحالص ةركاد نمص ةكرا

 كلذ ىذتقع لمعلا يف مامهالا دبرها قلل

 باطلا ٌةرارررا

 2 ةيبرعلا دالبلا ىف تاحالصالا نأشب .

 اهذيفنت ءالكولا سلحررق ىلا ةيساسالا حالصالا لئاسو نمزا

 كالبمأ ةراداب ةيلحلا فئاوطلا سلاج ىلا دهس نأ( اس

 ةأعارم 3 ةيريخلا تامبملا ىلع ابعير نفض طورشأما فاقوالا دهاعمو



 م

 هم ل ترشاب ىذلا صامل نوناقلا صوصن مازتلاو نيفقاولا طورش

 نم ألو مسلا نامز يف ةيدنجلا مهم دخ دونملا يدؤت نأ (؟) هعضو

 لالا نأ ةلوذلا تارءاذاو . اط نوعان م يلا شيتفتلا ةرئاد لخاد

 ”0اال ةودملا تاهح نم ةيح لعةدشنحلا دونملا ددع ةدايز يضتقت

 00070 نم رك اسملا فانضأ نم قنص لك قوستو دش ذأ

 ”ذاحشلا ىلا ماس 7١ لإ نا ةحاطل نع نيذلا رك املا ناو

 هيل املادالبلا لك نمنوذخ ؤيفراطقالا هذه لاثمأو دحنو ربسعو ل أو

 دالبلا هيلا جاتحت أم لوصح ىلع نانئمطالا لجال (م) ةحيحص ةبسنب

 لبقتسملاو رضاحلا فنا رمعلاوةراضحلا لئاسو نم صاخ هجوب ةيبرعلا

 يه دالبلا كل: سرادم يف ميلعتلا ةفل قركت نا كلذل دنقلا نم نق

 ةينا دتبالا سرادملا يفةغالاهذهم ميلعتلاىلا نالا م رداسو ةيبرعلا ةغللا

 ف ل نم رظنبو «ايرايجا ةيكرتلا ةغللا ماعلا لعج عم هب وناثلاو

 نكسلو« ةيبرعلاد البلا يفةيب رعل لسا يف يللاعلا مياعتلا لعج بابسا

 نيرادلاف ةيكرتلاب ميل دل نا تلا يسرا ناسا ميدل 1

 0 وا نا ا 37 رد اس ىلا ىلاثلا

 00000 برا ةئللا ادع ةيرعلا ةنللا نفزاعاونوكي نأ ةررعلا دالبلل

 تاي.الولا يف ةيلحلا هولا مهنيعتف ةئلاثلا ةجردلا نم نيذلا نوفظوملا

 فقوتي نيذلا امأو . كلذب ةمماملا نينا وقلا يف هيلع صوصنملا جهلا لع

 ةناتسالا يفةي زك رملا ةموكسحلاب مهمييعت طانيفة ياس ةدارا رو دص ىلع مهمديعت

 هذه ةينسلا انتدارا ذيفنت ءالكولا سلجم ىلع

 امرت )معو ةنس ناضمر ١4 ىف



 ا

 "منديل
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 1 . كانا

 : يبرعلا ملاعلا لك يف يت'الا روشنملا رمتؤملا ةنخل تعاذأ كلذ رثأ ىلعو

 مب رعلا ٌرصزلا ءانيأ ىلا ةوعد

 ةيبرو الادلا رطاتارظانواتةقوادق نم زاب ىف ةيرعلا ةيلاجلا

 تارباخلا نم ىرجنام ءارقتسا ىلع ةيمومعلا ةيدنالا يف ةساسلا زءاغمو

 ناب قد مو  ةيروس ع نططاولا رهن اياز قل 8 ! ةيلودلا

 بكرا وار عاودس هحيلت كلذ 3 ملعب ال ن 7 داضلاب نئقطانلا روهمج

 2 8 5 ' |ملثلا لع فيلل أ'ددعو 1 عامجالا م 5 نب ادك

 ضرالا ةياقؤل اهذاخايبجاولا ريبادتلا نم ثحبلا سر

 بناجالا ةيدداع نم( يالا دادخالا تافرو ماظ ا 1 ل 6 ةعرنملا (

 لع ةيلخادلا ا حالصاو جادنتس »لو رطيستلا هعبص نه ءاهذاقناو .

 اكل أهم كسا ئَد هي رحرماللا ذعاوق نم داليلا لهأ هبلطتيام

 ةلدم قئتو لالجر حالا وأ لالتح الإ طخ كاذأ مطقتيف انئانق ميقتسلو

 ةما اننا بوعشلا ةايح نيبغالل -ربظبو دايمتسالا ةمان تس

 ةنكسملل نيكتست الو لذل مينتسنال ميضلا فويع

 دفتف نوبروسلا هب موق برعلل رتؤمدقع ررقت ةلوادملا دعبو '
 ن رجالا نيروسلا و م ليماف متاع ةرب رعلا داليلا نق 6 دوفو هيلا ,

 هيف لثمتتف ةيبروألا دالبلاو ةلاهثلااكريماو ةيونألا ظكريماو

 يعامجالا ن ءاضتلا ةعاك 0 ضو ,الا راطق 1 يف ل هيل رعلا ماا

 ةمأأن ا هسرو لا ممالل طبسن تي ركاؤملا اذه ف هما ل يبايسلاو

 صن اصخو لاب ال رب رع ماقمو لحنيال 0-2 دوحو تاذ كيس 1

 تلما# تم
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 نأب ةينامثلا ةلودلا حراصنو . عرقتال ةيسايس ةلزنمو عزنتال ةيموق

 برعلا نآو انقوقح نءقح سدقأ انتايح نأو انتايح ةدعاق ةيزكرماللا
 ءاكرش « ةرادالا يف ءاكرشث « ةبب را يف ءاكرش « ةكلمملا هذه يف ءاكرش

 مهسفن أ ءاكرش مهف مدالب ةيلخاد يف امأو ؛ ةسايسلا يف

 (اذه ىلع ةعقوملا يهو ) ةبرادا ةنل ةيلاملا تبختنا مث نمو

 ظ ىلع ثحابملا نم هيف يرحيس امو رمتؤملا ةطخ تعضضوف لمعلاب موقتتل

 000000005 نان زوالا راك نمنضعيو ديجلا نطولاءانب | .نم ديشم

 00 00 اا نوكتس نالئاسلا ىههذهو .ةيكريءالاو ةيرروالا

 لدا الا ةنمعا مو 6 ةط ولا ءاملا 5

 ةيايخلا ةكيلللا ىف ثرغلا قوتخت ١

 هنأ مالا ةدعاف ىلع حالصالا ةرورض -+

 انروس ىلاو اهروس نم هرج املا" 5

 اهبلع متحتي ثيح ىلا هتارارق رمتؤملا لج تاشقانملا تمت ىتمو

 ديفنتلا قحو قيدصتلا

36 

 ارك وأ ااانم برعلا ةمال هبلق قفخت نم لك وعدن انناف دعبو

 ” تايعما دعاقم يف تاماعزلا بابرأ اهسال « نطولا يعاد يلي نأ
 |0019 ىلا دوفو ىلا اوماشت, نأ اماق ءهجتن ميلاو دمتتت مهلعف

 لينل مهحايترا اهيف نورهظي, ةيباتكلا وأ ةيقربلا لئاسرلاب هيلا اوثعبي
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 رْخ ةمالا هذه ىلع لطيف نيقيلا قشني كلانهو. هتمأةوقب هتوف قئوتسلو

 تاميلظلا ماكر و قسغلا قاسنا نيب. نم ةايحلا ظ

 هاد افهبخاو فرع نمو .ءاثعغأ ق رونلا اده ىتلت نم ىلع مالسو

 ( يبرعلا رمؤلا ةنل)
 مإغ يركش ”ىسمرعلاىتلادبع نارطم ردن ىداشادع

 كب مدرع ليج سابد لوا يناصمخ ل فولعم ليمج

 : هناونع اذهو « ةنجللا بتاكمساب نوكت تالسارما

 مطلض11- 301 كثلهتددأ, 17 انفع 0150106 5طن

| 
 يك
 ربك 3ك

 ريهاجلا هده 0 ةمدر لا ةمالا ريهاج نيب ةوعدلا هن ترشتنا 5

 اهموم داقيق ةموكملا وفظوم ناكام رذقب رهللاو رسلايف امل راصتنالا ر مددستلا

 ةلاحلا 3 نيعفتنملاى ذعن نأ ةيسانملا ديم لوقنو. امضهانم ىلع م هعام عَ نوضر#و

 مهناطوأ يف لدغلاو ماظنلا بابتتسا ًاريثكمث سيال نيذلاو 0 دالب يف ةرضاجلا

 اوامح ىعلا اذهب تايقرب روص نيفظوللا مهتداس نم اوقلت -- مهام ليلقو

 نيام قيل كاد اهيلع عيقوتلا نعت ةفاتخ قرط < سانا يكل

 لد الو هيلع راع نود ال ل نة | ١١ لاح لكىلع ماقلل نيفاذتلا

 لقأ هل يدلاو ناكمو نامز لك ةداع لودحوب ءالؤه لاثمأ 5 مهدزو مهنطو

 نم نييثك نأ رمتؤملا ةركف ةضراعم يف تلسرأ يتلا تايقربلا رءأ نم ظحالي امم ( ١
 ةماالا نم اهل راصت اذوجو اهزجم أدق ةموكمملا نآكا ةفوكحلا غو نم ا ل

 وكر 3 تكتيزأ ةقر نا ىع اهفظومب تدجنتساو اهفص ىلا تدمعف ةمالا ير ةضراعل

 ةيمسرتايترم :ةموك-إلا نم نولوانتي نيذلانم م اهباحصأ لك ناك ع يقاوتب ايروش تانالو ىدد>ا

 ناكو يقرتلاو داحتالا ةعمج ىلا نايستنم ةءالولا كلت نع ناثوءم اهو طقف ئبنثا نيصخش الا

 يلع هنبطخ يف يسيرعلا يدنفا ينفلا دبل اهامس يتلا ةقيرطلاب ةيالولا كلت نع نيث وعبم امهباختتا
 « كيثوعبملا نييعت » ةقيرطب. رمتؤملا ءاضعأ



 4 00 ١١ د

 لكب رك ذتي نيبداحتالا ةموكحل ًافلز: تايقربلا هذه ىلع نيعقوملا خرات ىلع فوقو

 ل زك نونركس رهو ةيديجلا ةموكسأب| دهع ىلع ضيا اذكه اوناك مهمآ ةلوهس

 ْ دكا ثلااتولو ماكجاو نيفظوملا نم هر 0 ا ءاشي نم لك دب ف

 تدجو نمم فصولا اذه مهيلع قبطنبال نيذلا هاو دنا ردقال ئتحالا لإ

 هعيقوت نأ ىلع نهربو اهنم هتءارب نلعأ مهنم قار فذ تايقرلا كلت ىلع رهعيقاوت

 بقللا نودب مسالا عم حا 0 ف 0 تالا ول وف طق ا دحو

 ١ ا | ودعمب نعم ب هنأوأ 0 نيد يارا نئاذ قافنلاب فرعي نأ نم 0

 نم اودافتسا ثأان قيرف كلانهو . 0 همسأ لظب نأ 4 1 وه فاو هتدتر

 قرط اولمعتسا ىح كلذب اوفتكي ملو عيقوتلا ىلع هولَمْح ةكيرع ناو هاج

 000000 نادك رالا ةنللا نوقرميال نيذلا نم اولطي ناك نئغلاو عادخلا

 000 الو كلدب مهو عداخج ةحيحص ريغ ام ةعرت ىط نو رهظنو اهب ةبوتكم
 00000 11 رتاكلاةك رظب ليك وو نايرعسلا نار طم هنلغأ اهف ناو يرسل الا

 نم ةطقن مسمولق يفو ءايح نم ةيم مههوجو ىل اع نيذلل ةربعل ليمقلا اده نم

 يلرعلا رع ؤلا ةضراعم رود ليث يف 00 مل قرطلا هده لكن أكو . نايطعأا

 نا نم لبقيف 0 ةفيظولا تابحاو نوم فارغلتلا بتاكم ضع راص يح

 رعؤلا تلاطم مهديبأت ن نم.قربلا وانا نع نوط نا نا رام اشو د ولبلا

 دقو .يرادالا ك احل ةماشن 1 عاتملا طققسيف هيمري م : هلاسرا 0 مهنم 0

 ش مالسلا راد 1 ةنيدم يف كلذ لثم ثدح

 ا لا سه لب ةكسضملا بيعالالا هذه مامأ ةدماج فققت ل ةمالا نأ ىلع

 000000 مولا دمت ىف ًالاع اهنوص تمقرو نيحلصتلاو ةموكحلل امهر
 '00 0000| 0 ردس افا اناب باكلا اذه ف ةيراقلا ىري سو . هيضهاتم
 0000 لاا ١ حالصألا موصخ تافارغلت ةمبق نع ةيزكرماللا تل

 0008 ولا لع تدرو) يلا ةيديربلاو ةبقرإلا لئاسرلا ضعي اذه انباتك
 هتاررقمو هيلاطم ىف هعم كارشالا

 الي انساب تحن رمؤلا :ةركق نا. ةملكلا هذه ماتخ يف: لوقت نأ انبسحو



0 

0 0 

 1 ك0 ريخ ةاف لا : 0

1 1 

 0 0 تايال لواتم بطر 2

 0 نيدلا 6
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 رع ْوْلأ دوفو
 ةيزكرماللا بزحل ايلعلا ةنجللا نع |

 درعا 00 ال
 0 0 اشم ا ةديرح بحاص ٠ ًاقباس هامح ثوع.#

 نوم كي سكس »

 . برحلا ةن سيئر ليكو . يرصملارطقلا قماح
 يتانبللا داحتالا سيئر

 ٠ تورس لثع ي الأ ةيمومعلا ةيحالصالا ةيعمجا ع دس بن

 مياس لع يدنفأ ميلس ١-

 ٠ اكان امترادا ساج وضع 0 توربي نابعأ ن

 ةحالمالاة يملا وضع

 مهب , رات يدنفأ دحأ ٠

 ةحالصالا ةعمحا وضع ٠ تورس نع

 همز ل 0

 د د1

 ٠ تورب يف ةيمويلا حالصالا هدر حاج

 ا يدنفأ ىو

 ةياافالا ةعجا رارسأ 5 0

 ةيحالصالا ةسجلا وضع . توربب 0

 ( هقيقش ضرع ببسب ءيجلا نم 0

 : 0 قارعلا و 3-35

 قلب وجا عدنا ىدقون اا

 أتننرف يف قوقخ بلاط : قارعلا لضافأ نه



 ردت نا ف

 اهاضافأو كبلعب نايعأ ن

 زد 98 فهاربا_؟

 اهلضافأو كيلعب نايعأ نم

 : ةدحتلا تاباالولل نيرحاهملا نوعا

 كايد ىديفا نسل ٠

 ٠ كرويوبن يف ةيمويلا برغلا ةأرم ةديرج بحاص

 يروسلا داحتالا ةيعجج لثمم

 لوا يدنفأ م وعن كا

 ةيناثيللا ةضونلا ةيعمج لثمه ٠ كرويوين يف ىدهلا ةديرح بحاص

 دوصقشم يدنفأ ساما 1

 يروسلاداحنالا ةيدجج لثمم ٠ةدحقملا تايالولل نب رجاهملا لضافأ نم

 : كيسكملل نيرجابملا نع -

 يناجي يدنفأ سابع ١-
 سراب يف مهر اجنو نييروسلا لضافأ نم

 : سيراب ةيلاح نع حز

 مكاغ دنا ىركش 0

 0 لاحر رابك ن ٠

 نما ىدتفا: ملأ كشا +

 . تورس ف ولا 0 هدب رج 558

 ةيلودلا ةسايسلا مولع ةدكو الا 7 ه4ساردم جرخت»
1 

 نارطم بيبح كب هردن + 3



 ىداهملا دبع كب 0 6

 ةينيطنطسقلا يف ةيكلملا ةسردملا جردتم .. نمابان نايعأ نم
 سراب يف قوقحلا ةيلك بالط نمو

0-3 

2 
 ١ أ ع 1١

 ناطلا هدب رح ِف زر

 مدر ثأب ليج -
70 0 

 أاسن ,ة يف قوقح لاط ٠ قشمد نابعا نم

 اسن ةيف قوقحلا هيلك جرذتم هكا ءاهحو نم

 2 ةينيطنطسقلا هيل اح نع 8 2 : | 7 | 0

 ليلخلا يدنفا معلا دع

 ةيكلملا ةسردملا جرم يبدالا ىلعملاا نسر

 ةتيطنطسقلا ف قوقحلا هسردمو

0 



 در

 1 كيق

 راطلا رك عم ىوارقللا روما بل ربع

 لثمي رعؤملا - ناعون .نيينامعلا برعلا بلاطم - ةيبرعلا ةضهنلا ىعاود

 توم تن سراب ف رك ول| دقع بدرس ةيتاغملا ةيرعلا تا ناكس 72

 ةطبارلا - ةيب رعلا تاحالصالامامأ ةموكملا فتومو ةيكرلا ةموكسملا ماما رعؤلا
 ةحالصملا امك ارذاو بعشلا ةقيطو نيروتملا ةقيط  ةسايسلا 0 ا

 ابرورال ركشلاو هركلا اتعطاحي 00

 دامقعلا ليبق كلذدو ١ ةروخ 0 ناريزح روس نم 9 الل ف 6

 ةونلرعلا قاطلا هدب جب يروح دعا لصك 0 يبرعلا يل

 ديسلا ةرضح ميقي تناك ثيح سيراب يف لاتننتت رك لا

 ينامعلا 4 1 اللات 2 أءلعل أ لا هذحللا قود 2 يوارهزلا ديلا دبع

 برعلا مْ ءاباح ل لااطملاو هيب رعلأ هضملا ةده يعاود ن 0 هأ 0

 : ديول دع ديلا 3 لاقف 2 0 دع لع

 ْتَداَوْلِل .نم ايرواب .ةنامملاةلودلا تارالو ىف ثا

 انلخد يا ةديدجلا ةلاملا يف رظنلا ناعماو ريكشتلا ىلا اناعد ةريطخلا

 ههح نمو ههح نم كلذ . اقتل رورضلا لئاسش ولا ذا

 ره هنا هنع لقت ملاذا اذه « هددعل ا نوماؤي برعلا ناف ةيناث ٠

 ىرخ الل رصانعلا ناب ةريم ينرعلا رصخعلا اذجلو 4 اهلك هين أدل رصانعلا 3

 م مدح



 تافصلاو صلئاصملا هذه ناو « هلويمو هللاصمو ةناداعو هتغل ةدحوب

 انتةصلا بفاطنانق كلذلو . ةعاسلاىح ةلمم 6 يق كل ءنحأ دق

 انتفصت ة 7 5008 ىلع ضرعل 3 و ةماعلا 5 راك ا نأ نين ع

 عوض ومي 2 3 ا 1| ةحدسوءانت الاخو اناموه ةصاخ نا 1 ع

 ةيزكرماللا ساسأ ىلع حالصالا ءارجاو ةماع ةفص٠ ةينطولا ةايملا ةباقو

 يف رظنلا ققديو ةيصوصخ ةفصل برعلا ىلاطم نع برع 2

 1 كارلا ند ل حا هلا
 )0 دل رع ترعلا او حم رعؤملا ةطخ ىهامو درا

 هفصدل سيل روما اذه 11 0 5 ف كل حر 0 نا 00

 ايوا ف ُِف لا نم هل ا ةراذللا روحت هل !امعأ 00 هك

 نيحيسملاو نمأ اسملا 0 كدعز و تاذلو : ة.سايسلاو ةيعامجالا

 نييحيسملاو نيماسملا ندب داحنالا 0 نإف لاجلك لعد: ا

 ةركف تدلو يلا يهو ةريخ الا توربب ثداوح اهتديأو تدلو دن

 الا نآف ىرخا ةهح نمو ةهج نم كلذ . رمثؤلا اذه دقع

 وهورمؤملا اذهنودقعي نيذلا مه ةينامنعلا ةيبرعلا تاي.ال ولا يف نيميقملا

 كاب الولاب ةقالع هل سيل ام ءىشب ىلبةتسملا ينالو رضاحلا يف هما

 00000 انالولا هذه نوؤش ند ه.دلامرع ولا بسحو « اهنلاراشللا

 مهددع ريثك تايالولا هذه ناكس نم جراما ىلا نيرجابملا ناو

 واتم ءال وه نمو ركؤملا يف مهم وادع ءاضعأ مهنع اودفوي 00

 ف

 دوفولا لصت ملو . سرابو ةناتسالاو اكبريماو يرصملا رطقلا تايلاج
 4 8 ب ع 0 : :

 نين امءلا برعلاي ار ل نولثعال اونا نبا نم مهنكلو انه ىلا دعب أبلك



 نيه ف رع وما م دقع اذاملل_

 ىلا ةيرطا ردق لع انل ثنهر ةريخ الا|تورب ثداوح نأ

 ا نم م نو نوم ِق كقعي و 5 ركل 0 نكم

 دالبلا يف امملاصم ةيمهأ دادزت يلا ابروال اذن مينو انبلاطم عمسأ 0

 يذلا قر عل 826 2 انتماقأب ان 51 0 كعب م ةين امعلا

 عضن نأ اننكمبو ميظع مامن موال هلآ 1 مان نك

 نم اهريغ لع سراب التيعف كفوو برغلاو قتلا نب مافن ناش

 تايلاجلا نماهريغ نم ًاددع ردك أ اهيف ةيبرعلا ةيلاملا ن الابرو امصا وع
 برغلا م 8 ةببرعلا

 اده ملمس ةكارلا ةماوكتطا نط مار دكت نرد نمالا كتر د

 تردصأ امدملو رئاودلا ى'ةيبرعلا ةّيللا لوبق يناهيغر تر

 1 تاب.الولا نونا

 انيلط انت 1 اه رطاخ ركع 3 ةين اممعلا ةموكحلل قحن ناك

 001 اندطلا ع انيلاطمو كلد نيكي دب ريق 1 ا عم | لع لاستالا

 فران ملا رصنعلاو ة هلودلا لابو لك لوؤت ةقح

 يضع بجاولا نأ دقتعت لب طقف للاطملا هذه ضرع ىلع ًازصاق انقح

 اننكم ىلا ةديحولا ةقيرطلا ىه كلتو لعفلاب رمالا اذه ديف انيلع

 اودارأيلاةنسملا ةينلاهذه امأ . طوقسلا نم ةلودلا حرص اهم ظفحت نأ
 .نمزءامقو دعل تءاج دقو. ادة ئهف ةناتسالا يناثلا أهونم لأ

 اهرابتعاب نون ذأي المثو ةيبرعلا ةغللا ناش ايف نيحاستم مّدعت فيكو '
 م مهنكسلو ةيزكرلا ةموكمألا ةطاس اوقيدص مهما مذ ؟بلطن اك ةيمسر :
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 ىلع انلمحن ًاعمط هولعف امنا هب انيلع اوداجام لكو . ةماالا ةطاس اوعسوب

 قير“ ىلا ىو رمأ اذهو هيلع ىهام ىلع لاملا ءاقراو انبلاطم كرت

 : 0 نو ةننامعلا ةدحولا

 0000 اا لجأل ةيئايملا ةدحولا دي أت نودوت 0 1

 مباللا ةلخ ولا داحتا نع ائاد تزحت دق ةينيدلا ةطلارلا نا.

 نم نآلا انيدل ام يسح ىلب اذه ىلع نهربال خعراتلا ىلا مجرأأل انأو
 مل فيك ةيسرافلاو ةيناعلا نيتموكسملا ىلا رظنأ . ةرضاملا دهاوشلا

 فالتخالا وهو اغنيب نم طيس فالتخا هلازا ىلع ةينيدلا اهتطلار وقت

 ةموكحدجوت ثيحالادجوتالةينيدلا ةطلارلا نا مث . دودحلاب قلعتملا

 ًاريمأ لمحت نأ تارملا نم ةرعردقت مل ةيمالسالا ةفطاعلاو ةيمالسا

 00000 ادب نايدتلا نم رخإ ريم ال هقوقح نع لزانتلا لع السم

 000 | لح ال ةسابسلا ةدحولاب كسمتال نحتف . ةفيلخ اذه

 نول قردلا نعومي هيف قري يوق ينام عومجم داحا يف انم ةبغر لب

 ةكراشمانل نوكت ةديشر ةموكح مايقب المأو هقيرط يف فقي لئاح

 تامج يه اذا انتابغر ققحن نا ردقت يلا يه ةينامعلا ةلودلاو اهرومايف

 ةديعب تلظ يه اذا امأ . هبلط ىلع نو رصم نحن يذلا حالصالا مزاولب

 ريغتت اهعم انتطخ ناب ةرهاقلا يف تحرص اك كل حرصأ يناف كلذ نع
 ريتلا مام ذئنيح

 ؟ بعشلا يار قفاوي. ةينيدلا ةفطاعلا ناشلإ هلوقت يدلا له

 ا طتسا ةئفلا هذه نا اعو . ةرونتملا ةئفلا يأر نع مجرتأ انأ -

 ةينيدلا اهثدابم سام كلذ يف نوكيي نأ ريغ نم يأرلا اذه ىرت نأ
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 هش مهف ىلا ىلصوتلا نم بعشلا منع اعلام كلانه را الق

 هذه نأألا حالصالا ةمواقمل ةيفيدلا ةفطاعلا نو رمثتسي 3 ف

 هيتنيش نسعشلا ناو.« رمتست نأ نكمال انوع ىلاةطفاسل 0

 ىنبنيف هدمألاط يذلا ىمع الا لبملا اذه انمئس دق اننا الأ . مهتالبعزلل

 نم ةضبق مويلأ هريدي ملاعلا ناو . ةيملعلا قئاقحال الاح تفل نأ |
 انا قل لاجرلاءالؤهو مطوع بفقاثب برغلاو قرشلا نورس لإ

 نيماسملا ضعب هربظي يذلا هركلا اذه نع ديمي تنأف نذا -

 : اهلاجرو ابرو ال

 ةينان الا قئاسن كلذ ىلا نوع ودم ايروازازضف نورك نذل

 ةلازا عيطتسن ال اميح قافشاو فسأ ةرظن مهبلا رظنن نحو . ءايمعلا

 انل لضفال اننأ ةجرد ىلا ةحضاو ةيلج ةقيقح كل انه نأ لع. ممماهوأ

 ةيرصعلاة يرو ألا ةيندملا نأ يه ةقيقلا هذهو اهب مي رصتلاو اهتعاذا يف

 يلا ىه ةييضاملا اكل وبم تناك اذاو .. قيمعلا انئابش نما | يلا يه

 ىلا ًاعفاد ةديردجلا انل ويم نم انل ناف انل وح سبيس تناكو انباصعأتردخ

 هونلب دقااتلق نم ان وابا نك يذلا واقلا غوابل ةركلا فاتتتساو

 1 ىجاتلا و فطعلا ةفطاع ىرت فوس كناو ةيصاملا ةراضحلا ملاع يف

 ىلا ةيناسنالا سفنلا هذه تطاحأو ءايمءلا ةيئانالا ةفطاع لحن تلح



 وو 9 |

 ىل و دلا :ساج
 اذلإ5 هش ناررح ١6 - ع1 هل بحجر ١ ؟ ءاقبرالا ءوب

 الا هللا نع ةياثلاب نا رطم كي ةردن ةلك ١-

 ةدراولا لئاسرلا ةوالت - ؟

 ةيرادالا ةن>للا تاختنا نالعا »ع

 املا هاخا

 0001 ةنسل ناوي رج < 0 بح 0+١ ةنس نحر ١ ه؟ةممحلا موي

 ةنلللا ل تا

 3 ا

 ةكلمملا ىف برءلاق وقح » : يسب رعلاي دنفا يغلا دبع ةيطخ - *

 0 ةين امعلا

0 0 

 ةيبرعلا دالبلا ىف ةينطولا ةايملا » : نارام كب ةردن ةبطخ - ؛

 «ةين امعلا

03 ٠ 

  5نرحابملا نييروسلا يىلاما » : بايد يدنفا بيحجن ةبطخ 1



 د

 أ تن لاو ©

 ف
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 قاردلا لاهأ ني يدي وسلا يدها قيفوت ةملك ١

 رارقو ةشقانم 4

 مهبطخ عيضاومو ةثلاثلا ةسلجلا ءابطخ نييعلا

 كاملا مسلما

٠ 

 ةسلحلا حاتتفا ا

 ةدراولا لئاسرلا ةوالث

 «انروسوملاو ارو نم ةرحابملا» :ةرابط دمحأ عيبشلا هيطخ ا

 ةيسلص يدنفا ليلخ ةملكآ 8

 م4

 «ةب نك رماللا ةدعاق لعحالصالا 2 نوم تل ردكم ةيطخ 3 ]

3 

 لونالا ىرفلا نعأملا تارارا

 ةهعقافالا

 مديضعلو نيرجابملا فر ف لزوم يىدنفا موعل 0 53ب

 رعؤملل

 كيدكملا يرحام نع احب دما سابعا

 كيكو اك تك دل |

 هرد اللا ةسلملا لامعاو ءابطخ لايعل ا
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 ةرسعزلا سلما

 1503 * ةنس ناريزح «*" -- ١ 1*8 ةنش بحجر ١6 نينثالا موي

 ةسلخلا كا ١

 ةدراولا لئكاسرلا هو

 00 ردا سرلا يف سيئرلا ةملك -:
 ةيسارفالا ىلا سئرلا ةملك ةمجرت - 4

 ةصالخ » ا ةلفرفالاب) م 0 ىدنفا دمحأا ربرش  ه

 « رعْؤملا لامعا

 )» ةيحالصالا هضملا خيرات 0 شاب يدنفا راش ةلخت

 (ةيسنرفالاب) تاغ يدنفا يركش ةبطخ
 0 الل| يرعلا رعؤملا ماتتخا اة

 ل لا
 اهاقلا ةزاحاو

 يوارهزلا ديما دع دينا

 نومع كب ردنكسا

 ةرابط نسح دمحأ خيشلا ظ

 يو رعلا يدنفا ىغلا دبع

 د مدا كو اررتكاللا



 اله

 ل مالا ةسلجلا

 كوالا ى علا ريكا

 1١*١١ ةنس بحر ١ ءاعبرالام وي _مظ دءب ةثلاثلا ةعاسلا فصت:٠ يف

 ل ا

 ةدراولا ل 1 د نيف هب ريض> هاا ةنحللا ٠ نع هبا اينلاو نأ طاق ا هر كت 3

 دج قتل اهءابطخو 3 0 0 ةرطخ ىآتةيرادالا ةنحالا باخ" ١نالعا 00

 7 . : . ١
 بدر ”١ ءاعب الا 0 9 7 نم هيلاوز ةثلاثلا عال 2 ب

 عراشإ ةيفا رغما ةدعمجا ةءاق تناك ١08 ةنس نار ز> 1مو معو ةئس

 ٍدارفا نم”ريثكو رعؤملا دوفو اهبف تعمتحا دق نيرا قف نإ

 نيفاخصلا نم تكقوأو 0 ربعو 0 هين 8 ةيب رعلا ةيلاخلا

 رعؤملا تاييلَح 000 ةئيدملا هد أ نيمداقلا نموا

 ىلا اوهجوت ذق ةيزيضعتلا ةنحللا/ ناكرأو دقوا! ءاضغ 0

 ةليطتسم ةدئام هطسوتت ةءاطخلل دعم حرسم نم روحا

 هيريضحتلا ريؤملا ةنطوضء نارطم كب ةردن ةرضح ماق ذئني>و

 قدأ .نرم نمداقلاب 00 « امدفومو دوذوللر كش ةملك لجيراف

 دقو . ةحاصفلاو ةساجلا ىلا ةئازرلا هتملك تءمحف اهاصقأوا سر |

 معقو همالكل ناكف « اهل يعسلل رمتؤملا دقعنا يللا ةياغلا املالخ يف 9

 ميما سوفن يف ناسحتسا
 ا
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 لئاسرلا نء هتوالتل تقولا عستاام ضعب ةوالتب كلذ دعب ذخأو

 راطق الا لك نم رمتؤملا ةعاق ىلا ديربلاس ئاقحو قربلا كالسأ اهنامح يللا

 'لئاسرلا .كالذ ةلج يف ناكف نيينامعلا 0 تاعاج اهقافا مت يلا

 ش هولا

 0 ريإ يف تالسم كاع أ الات نههلاسز

 ةيحالصالا توربب ةيعج نه ىكلسال فارغلت

 انا 0 مانا :..ه ةلأبر

 عدلا اص جالا ة 2 ا 6

 كا ناعأ ند )»)ِ
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 لانج 0-0 نم 6

 ا 0 امل 'انمللا 3 :ضوملا هيعمج نم )»ع

 هلام كح علا 0 هل رعلا هبل لا ند )

 ماغنمرب ف كي : را وقس هيذط ل هع ا 0 ه فارع 0

 1 يف يدنا تفلدتت ١ نم هلاك

 نود را ف برعلا تاللطلا ند )»

 اكس وهاجم ليول ف ١ ةئرودسلا بيدملا هكمحت 0 فا علا

 (اينالآ) خربت دياه يف يرسل 0 دوحخ ىن ىدنفا ل اماكن ه:ةلاسر

 فب وس نإ يروس نا



0 0 

 : نه هدهو رع ملل ةيرادألا هن>الا تاختنا ةحيتت ا

 وا زهرلا تيحا دع دنا: نشلرا

 مئاغ.يدتنأ قر : نسر لا نيا

 : ءالكو

 مالاس 0 يدنفأ ميلس

 نومكب ردنكسا

 ةرابط دمحأ خييشلا

 نارطم كب هردن

 :.ةب رعلا تانك

 ىسيرملا يستفا

 ىناصمحخ يدنفا دم

 يداحلا 2 ينوع

 مدر كاب ليج

 نانو يدنفأ لواش : ةن وسل ثلا نا

 سيئر لا فقو مث. نورضاملا امل قفص ةئحللا ءامسأ ةوالن تمت الو

 :ةنالا ةيططلا قلاو -ةثلاثلا ةعابلا ل
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 هسا أنت رب
 اينيإ في

 را ف: رار هع 0 ىف ءطغ

 نيضراعملا ةلجع توريب قيس سر ١ ادهن لثم ىلا ةحاخلا ب زكش ةملك

 000 0 لالا كداوللا يف رظنلا ةسرامم ب كلفلا ةرود نيضراعملا بادآ

 تاذ ةعاج نم رشبلا قوقح -برغلاى م قرشلا ساتقا - ةماعلا ةحاصملا هاحن

 حور---ةعامجال ةداعلا اصملا ةنادصل ةيسامسلا ةيسرتلا اموزأ-ةك رشم ةماع حاصم

 يذلا ردقلا ةملاصلا ريغلا ةموكحلاا ةموامتهو ةملاصلا ةموكسحلاةرزاؤم-ةبقارملا

 نم نوكيامو اهبعش هاحن ةحلاصلا ريغلا ةموكملا فقوم  ةسايسلا نم هيلا جاتحن

 نوينامعلا برعلا - ناقي رف نوينامعلا برعلا - مهو ضحدو ضارتعا عفد--|هبقاع

 ا اا ف نيرعنملا كارشإ ح َكرلاو برعلا  ىرخأألا رضانعلاو

 امناو لوغلا يه ابروأ تسيل -- ابروأ ىلا انئِج اذال بةيزكرماللا  ءاخالا يفانبال
 تراقلا قام نالصاتسال عفدملاو فيسلا -- ةرادالا ءوس لوغلا

 ؛ دايو 1

 تراقلا برو ةماكلا عج ىلع لاو احبس عاقل عش يدلك أدبأ

 هءبروس يف نيميقملا انناوخا ل م

 عوضولم ا يف خذا 2 4 كا ا رسوم 6 نيرجابملاو قارعلاو

 اهدلب ينو انتدافو اهو ركفم مرك أ يتلا دالبلا هذهل ركشلا نالعا لبق

 «فورظلاه ذه يف ان دالب يف ا دفع رسعت. ناكيذلا عامجالا اذه ا دقع

 راكتل اذهلثم تاعامجا دقع ىلا نورطضم اننأ نابب نع ىنغ يف انأو
 امتعماج انعمجت يلا دالبلا حالص هيفام ىلع نواعتلاو هافتلا تان انب



0 

1 

 امه

 00 لاو لامعالا مئاتن قف دنلا الع فام نول مكناف

 ةيموسعلا لا انملاب .نواعتلاو ءامتهالا هوان ق7 ع َ 0 0

 0 افادت لوأ ناكىذلا رعؤملا اذه اهنابن نو ل0 ١

 ةقلتطأ الل ىف ةرييش ةموتع رضا لم جبلكو اقوم ]سيرا لإ |

 نم م نايضختفالا 2 وذه ا بروش نم

 درمقلا اذه لو ايضا راحو مهتركف ة ىلع ممورزاوف دالبلا لاجر

 سراب يف يلار وللا ةنلل ةيبلت(رصم يف اياعلا ةيزكرماللا ةن) -

 .نومع كب ردبكسا ريبشلا ينارناقلا ليصافتلا ةريتعا

 ةرضح ةقفاومو يقفاوم تناك هسفندصقملا اذه ىلعو . هيف كارتشالل

 تاحالصالا ذات يف يعسالت و ريب نم دفوملا مرتدملا دفولا كلذكو قيفر

 ةيمنتلرمتوملا يف كازتشالا ضي اوبحادق اهلط لع تورو سا

 فرقا أ حاضي.الا ىلا جاتح ريغو . هيلا انرشأ يذلا ساسحالا كلذ

 ناك يذلا اب روس يف ميظعلا رغثلا كلذ يف لاجرلا ةحن نمدس لوا

 لك ف اطل كازرم نالعاو م ملا لذ لا ا مجريغ نم قيل هللا

 يل اهأ حدم نع ماقملا اذه 1 2100 ناد ماع ا

 لوط ادهش ىلا اناغد نكس وال نوتغتسم مهمل مهدفوو تور

 اولاق مهلعاو « دالبلا يف مل نأشاال ى أنا رعؤملا ىدقاع نأ سأنلا

 ءيش لع باسحلا ممشقاننال كلذلو ركؤما ةقيقح اونيبش نأ 00

 دئاوفب مهربك ذتل ةيفاكهذه انتاياكن وكت نأ لمأن امناو هيفاواجن |

 اوملعيلو ىعادلا كلذ ةفص كراك اقف لو لا ىلا 9 اعد اذا يورثلا 1

3 
 اوم ريديلف رصعلا اذه قود ف ةنح مسم 1 ماكحلل ةيدوبعلا نا
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 ا نانا الا لك نوبأي نيذلا مهدافحأو ممئانبأ نيعأ يف مهسفنأ

 ءانثلا قحتسا دق : لوق أن أماقتما اذهيف ا 'او ةبدوبعلا تالت قيررط

 هتقو ريغ يفو ورا هودعو فلزتلا ا 1 دق نادم يف لاجر

 ل روما اودع : 0 1

 نأ كدا فرس 0 رجالا هلا 1غ هوز ا دانلا

 م رب اهض نع م كب اح نها ملا [وةفنادق 0 كالت اولحعتسا نيذلا

 هدي اثأو فورعم عئاش ر كرار داو نال فلاح ناد

 هر هدفا لع اورصتقي رف ةفل الا بادآ يف ورصق 0 ىلع ماب

 لير تلا اذه تاحصا تابت ىلا اوزواحم لب رمؤملا دقع

 مهموجه ةلب اقم ىل 1 ناوخألا الرع ن ١ دان اهوحر طف ممايثيح

 موجرأو مهحصن أي كل و نيموا ءريغ نيروذعم ا وناكل حالسلا اذه لثع

 كي 1 ران ىدقوم ل ل لك ا نأ

 ةعاشلا ةراثك | ادا نارك رو عملا

 36 د د

 00 1 ٠ دددصلاب ا 1 ودلو لاذ كللفلا نق ةدابلا اجا

 ةقيقحلا يف ناسن الاف 35 م ىلع ءيث قبب الو انك لاوخالا ل معتلو

 ا لس اك نكللو لاوحالا تالوحتنو ثداوألا' نهر

 ردقب عيطتس كاذكاالثم حتازلا بوببكة يعيبطلا تاعقاولا موو دع
 00 ثلا ثداوطلا لغ ءان رياذت ذغش نأ .ةيرشبلا ةقاطلا

 رظنلا راهو ةسايس هللاق, يذلا ءىذلاف اهدأق 1 دا

 اهسح لع فرصتلا 00 انناهحا لك كدا



 هدنق راما اوعادب نا تاماوكتملا لاحر ةاكاع ترجح دقو

 مهباع اذاو ىوعدلا هذه مك نوماس سانلا ناكو مثدحو مهبف ةسراملا |

 مثو ةسايسلا مهن الخ نوار كاحا قلطملا مالستسالاب تناع

 يذلا بيعلا اذه نم قل دف تارملاانا 4 أمءيث يف 31 م

 هنم صلختي ِظ قر 9 و« هيف ناك. 1 ميلك نورضحتملا ىلا

 2 ا هيكف اع "وج يوما 0 نولهج نوريثك هيف لازب 9

 هيناقحلا 1 'اسملا ىف يف يشع 0 زشلل ناح دف 3 0 نكاو

 أ ةيشم ةيعامجالاو

 لع حي هنا لوقت نا اندر غمو# قرشلا فرم موبلا تا

 نأ عيطتسن ال انناف برذلا 0 نم هذخأ ديرب اهيف طاتحي نأ يقرشلا

 هيف كامب ر غلا هبرح لئاسو نم م لامق رم 5 ل هلا دابا مدعم ل ل

 سابتق الاف ةدوبملا تالاخلا لع دونا يرام فاعضأ فام 0

 اوغلبي ل نيذلا انتذتاسال ركشلا انياع ابجاو نوكي كلذب و هن دب ال

 ةمدقم ف ىلغا نأ 0 امو 6 ناجع ةضاملاو عامجالا 8 ممن اكم

 هستقت اب ىك د ارو و او عادنزملا ترش اننأ يبطخ

 مدا اذه لوقأ « انفالسأ نمهتسيتقا ام ىركَذ يه تظفج 7 م

 هلوتااذهو قرشلا يفايظع اءزج اولازءام نرذلا ترغلا 000

 نوم ثلا ائقس ن2 ها لكتاس ىلا ةيسايسلا انتبي رت نا'ةبساتكا

00 

 فيك و لات فيك ورشنلا قوعح 0 | مضوت فيك اوذرع كئاوأ« أبف

 يع مينو اي دارفا ابروا 8 دحاوب ناك ناف اناس ى سوف “| صخر بس



 د

 0 )فك ةيرملا تسدق يللا للا د ا فرش

 ليبسلا ادهيف انلوصو نو.اعبتسل نم أبيف د ناك ناو ام اهذيمالت

 ين انل ناكزا امأ« ةفلاسلا ثروصع اوركذتي نأ مهنم اسف ةياغ ىلا

 مومامأ فوقولا يف ريصنس ادلاو رومواتموا نر دعيتسموا نوما قرشلا

 راددقع برغلاو قرشلا يف ناليلقب 'يدابملا راضنا امو ظ ممامجه درو

 2 يللا ةروضن ام

 د

 رودص نسحن له ي ل و ةيسايسلا انتيبرت وه ىعوضوم

 مآ هطيح ةعاام قاطملا ل حمد ا 0 هذه

 ريغ ةراسح كلذ دعنا د ان الخ ف ف يف ةراسج كلذ هنم دعب

 لكل 1 كلك ؛ داقتلا هعم هقخابال 00 لع ىاالك 7 01 هيا

 نمو 0 مروبج قفتي ةحلصم ماش ناكا مع سانلا نم ةعاج

 عونال 00000 اانا اهيمتو اوصل ريادت اودخت نأ اهاضتعم

 نم لوحتي هبو عامجالا هتايضتقم ل نم ع ادادعتسا فاسأل

 نلف مهسفن أب براجتلا اوبر نا هتعامج عيطتسإ هلو لاخ ىلا لاح

 ةعاس 0 ل27 نأ ىملا انل ناك  اهريغ براح سةعاجج لك ديفتست

 نآ اهاضتقم نم ةماع حلاصم يف اننيب اهف كارتشا انلو تاعاججبا نم

 نايس ساما اذهلعو . اب ردقب اميمنتو اهبوصل ريبادنا دخت

 تحصو انريغ برج دق هن هايس ةيرسل) مر ابن

 مدنع ةديايس ةييرعا ال نيذلا ةناعاجلا 0 اندنع براحتلا كلت ةخيقت

 هاب لهج ىلع :انم نوراكلالا ناك دقو « م ةماع حل 0 تبث



 _ مم

 1 52 نامزلا يلاودب دالبلا ىلع تأ ا صملا يلا وت نا ةقيقحلا

 لنا نلعب ةرزاْؤأ نولثاملا مولا رثك كلذلو ديلا ةقرقحلا 207 نوما

 نو ال اوناك لأ دعلا ةساستبلاب

 ةموكيتللا ةدغانمل لئاسولا ناحا كاتم ةيانلا لال

 لاح اهعم ءوَِسل ىلا ةموكسملا ةمواقم وا دالبلا ةلاح نيسحتا 0 ١

 درف 1 1 3 نكس ءهل ةيرورضلا لامعالا نم 0

 دضوه لب ًاضيأ عمتجلا ةجاح نم كلذ الو اسدنبم وأ ابيبط نوكي نأ

 عمتجملا جاتحالو ًايسايس نوكي نادرفلكل رشتال#كلدك

 حبصت ملعلا أهبف عيشي يتلا ةمالا نكلو ؛ هتحاصل فانموه لب اذه ىلا

 دوجو يف ةمكملا مامت نمنآو اهتحاصمل تدجو امنا ةموكسالا نأ ةفراع

 مودات ةمالا ءانتأ نم نوتقارع اهراوج ىدجوب ناةلو

 و0 وال ورق ديلا د دا ا1 اههجو يف نوفمترو تحلص اذا

 ُ نادزت يلا فانصالا رئاس دجوت 5 يقارلا عامجالا ةعيبط مثدجوت

 فرعي اق مهدي بيطلا نم ثييملا زي يذلا وه نامزلاو ؛ ةراضملا

 نمزلا لوط يف ةمالا تفرع اذاف ءلاجدلا بيبطلاو قذاحلا بيبطلاب

 ةسايسلاب لاغتشالل مهسفنأ اوفقو نيذلا ءالؤه ضعب مئازع يف اقدص
 ةلفيحاو ع 3 فاطر نأ ةمدلا لع ناكه انرك ذ يذلا هجولا لع. :

1 ْ 
34 
: 3 

 م مر : كاف نو

 ا 10 م ناو و 8 ةبقا رملا 2 وا يرورضلا

 نم نأ مفي ىلا اذه ٠ نمو. اق ا و

 وفل نأع نمو « فن وكس نوكمي نأ اما ماا نا ةساسلا ١
 1-0 ا



 2 6 دكا

 عم نوكي نآاماو ءاحل اياك كانهنأ فرعت مل ام ابلاغ حورلاو نايغطلا

 001 رى دسفلا ره حاج 2 نع هدحو ًازجاع هسنن لعهبلغت

 ه0 ار اذ ةمآلا رع ذم ندتامل اتلك فو « ةمالا نم تارهاظم

 لل

 ةيسايسلا ةيبرتلاف « ةماعلا ميلاصملاو طئاورلاب مامهالل ةدحاو ةعاس ص

 هتقو نم طعمريغ هنوؤش نه نأشل اهدارفأ ميج نه دحاو لك ىعتلاو

 سو ع ا اضياو ةمالإ | ىف قئاقملا هد ةعا اذا يه اع ا هتيم 6

 0 ا نم دا ءازذالا

 ظ : ىدرولا نبا 0 ا

 لدع نا 585 ؛ماكحالا يلو : 3 10 ا :أ| تضأْنا

 ىف تاموكملا عم ساانلا عبط ىضتقم اذه ناكاذا يرعش تيلف

 مبلك نونوكي مهنا ؛ ةملاظ تناكاذا ملاح ركل يك اهلك لاح

 3 تاو نوشحت نذلاو 0 نعفتنملا أهان 1 لإ ل

 ةبقارملا 0 هل 08 دكا كل هلا را ئلاع ذا ليل ور

 كلذ ىدتقم نم 0 «زدعلا قفار مم اظلاو «ذ ' .حاعوأ ةلاط ووك 1

 3 لقعلا نسي 0 رظتني يذلا ام اهدا 1 ام وعش 2 5

 8 اهتعيبطل 0-0 كلت طوفس لا دكح رمش ل 000-

 اهدالب ىف هرارمتساو ءاقتشلا يدامت وأ ًادنو

 نم درف لك يهتلبو ةيقا رملا 2 اهم دقفت يلا مال لاقي دق

 ربصلا ىلع نان رمثم أهيق ن ديالا 0 هنووش ن م نءاشل أاهدارفا ع

 ناعئاسإ دقو« ءاقش || نو نوحيصيف ردتلاب 0 مهم دقق 5

 0 ٍُى واحلا نم هآأمور 0 عل ىلا لص رتل ميئاقشق وادم 0



 حا

 نيعتسن يهو امش كلذ يلا مالا ىف ةموكتلا بانذأ رثكي اذهلو
 ملا ع تليق اذا 34 ةامحلل و وعلا نم ل لق ف 0 ةناما ىلع 0

 أ 0

 الو 3 أهمف ة«ياعتلا هس ل رب 65 نم و قعم ند 1 اي ةحردلا 52(

 نك مس ةايح بلط يف ثبعلاب اواغتشي نأ ذئنيح ءالقعال يشب

 انن أ ركشلا تابجوم نم نكسلو خيحص اذه لك نا لوقأ اذ أو

 وك نا هللا داعفوا ةحردلا له غلبت مل ةينامئملا دالبلا يف برعلا رشعم

 ةكلمملا هذهيف انت أكلذو « رضاح يقيلد ىلب ليلدلا نع ًادرغ اذه يلوق

 رحبلا لحاوس برقو طسوتملا رحبلا لحا وس برق نطاق قرف :ناقيرف
 ًاديعل لخادلا ُِق نطاق قيرذو 6 ىسرافلا جيلا لحا وس برقو رحال

 ةراضحلاب اكاكتحا ربك أ لحاوسلا نم سررقلا قيرفلاف ء لخاوسلا نع

 ْ توص نوعفربو 0 4م دأ فا مول ناك دقأو ةب رمدعلا مولعلاب انخأَو

 ةيرك طا تحاتحا|هرارتكو راح كا لا رظلان وهجا 0

 ةمواقم رضاظم نم. انابحا ومن ناك ام نيكستل شو 0|

 ةلق ضومي اعاد ناك هلاف لحاوسلا نعديعبلا رفا اما 0

 كلد هلت 0 هزيحو هل رع لع هياط عي ربك ةراضصلا ِق هسصل

 نم سانلا بجعب دق تاراما اوميقي نا اواهجن ل ةراضحلا نم سيصنلا

 هب ذب ذتملا دالبلا يف ىه 000 0 أمف قوقحلا نأ ْ

 نع لزانتك و ايزوا رام ىلا كا ل نكعلو هروح ليلا يلا

 يعا ىو رقم حبصأأ هلعلو « تارامالا كلن دالب ىلع قوفتلا ىوعد

 ةضيرمةطقاس تاموك ايكحت ىلادالبلا ةذيذتلا ذاللا



 قاع ما 0

 نيذلا برعلا فصولا اذ يصب ا مفيدا 0

 امنا ناسنالا لب الك مهريغ نم ااطلرا ا [تلادكلملا يف مه

 . هلهجاوف ضوخم والو هب ةف رمم رثك أ وه اهف ملكت نادل

 برعلا يف اهرثأ دوجو ىلع تنهرب يلا ةايملا نا ىدتعو ءام ا الهح

 000 دع ءانأ نم ئرخالا مهناوخا حرفت نار

 000000 الا ادهاو ركنا اذااما« ءاخادوحوب نولوشب اوناك

 فراتلا مدع ىلع افرح يقال اننأ ىلع « برعلا ةايح يف نؤاشيام

0 

 0007 الل عوضوملا ين قمعتأ نأ رطضم انأ لحما اذه نم
 جزتماو برعلا اوفلأ دق ءالؤهو كرثلا اوفل أ دق اوناكبرعلا نا : لوقأف

 000000 ةردع نم ريك !هيلع ىضم اهظع اجازتما ناقيرفلا

 كلذ نم قبب. مو هاد ميني تقرف ةسايسلا مهني تجزع اك
 كرتلا مو كرثلا ضعبو برعلا ضعل نيب ةطبار الا ميدقلا جازتمالا

 برعلاو نئين اعلا كرتلا دنع ةينمت دعن لازتال ةطبارلا هذهو نوينامعلا

 01 تييما دق نيقيرفلا سوفن يف أمزع عم انكلو 7 نين اممعلا

 700000 لا نأ ءواعمو 6 لبق نم ةددبم 0 06 لا
 0017 الأب ايروأ اهفرعت كلذلو كرتلا ديب مويلا ىتح تناك ةكلمملا
 الا كلي ةكلمملا هده هللا تلصوام ن آلا ترعلاىأر اماف «كرتلا

 :نه ةيقابلا ةيقبلا ىلع نيصيرحا وناكو نآلا يح اهيلع لمعلا ىذم ىلا

 00 م ريغ امي فرعلاو كرملا نآك ميظع بجاو ىلا اوهبنت ةطبارلا ثان

 . نيبت دق هناف دالبلا ةسايسب نيقيرفلا كارتشا بوجو وهو يغبني اك هن



 _ من

 كالا دالبلا ةعاضا 2 نم مهم ءاربب اوعفتنلا ب ل هنأ م

 أدل يهيدب و . ليقثلا ءبعلا كلذ ةعبت مجدحو مهلمحتب اوعفتتا

 3 ءاارتغالا اذه مدعوه ءاخالا يفاني يذلا لب ب ءاخالا يفانيال كارتشالا

 دقو ال تصيتتلاو ةركمفلا هذه ثنن آلا دعب ةيسايس 0
 جراح كارتشالا اذه را روهظل لئاستلا ري نمي ا ا

 ةلاسلاد راوأب كارتشالا ةييك اننا وخلا لهشإلاف مانا يف امأ«ةمصاعلا

 ومن نإ درتادك هو لا حو رش ىلا اهف نوجاتح الو ايف

 ماح ناسا ةالثم دركلاو نمرالا نال يتابع لك دنع 0

 كرَتلا نم ةركفلا هذهىلا نوايع نيذلا نأ مولعمو نبأ الاخ نأ

 مايالا هذهيف اوداز دق اونوكي نأ نولمأ اننكل نيليلقب اوسيل ًانضيأ

 نأ كلذك انمهم هناف مهسفنأ مهني اهف طلاصتلا مقي.اذهبو ةميظع ةدابز

 لع اولظ اذا منال مولعملا رضاحلا ماسقنالا اذه نيمسقتم 0

 ا ناكر راحفتا هييسل مودب 3 2 لئاهلا ماسقتن الا اذه

 يف ًارثك انبمت انتأ ركشنال يذلا امانا ىلا كلذ يد5 نإ.

 ىلا ليملا وه بولقلا ف هتييرتو هتست نآلا دير يذلا 0 0

 انريغ ترم مرك اانا دقن الو ؤايس كلذ ىلا اندح و | 0

 3 5 وقلم انسوفن ىف نا كلذلو اناوس نم ةماعلا ةحاصملا لع ريغأو

 انناوخا' ند ىدصلا اذه لثم ممسن ظ

 اا ءاكملا باند قلمتلاالا مه ةسايسال نيذلا

 نيبايو هليبس ا ل دعا لات در

 نأ امن« بلطنل ماعلا ةذتاسأ رون عاطم يه يتلا ابروأ انئجام اننأ 1
7 



 0 ا 2

 لا 00 نا نم 1-5 انناف ةديدح ةعقر ةعساولا ايكنلامت يف ديت

 انلاثمأ ىلإ اهلامع | يف جاتحت 00 1 و ةكوطتاا لا ده

 0 0000000 1 نر ردك اني نأ دب رتو ابروا انتج اعاو

 آ00 راح قانمل دادزل ابرو انئج « معهلاو ل ولالا

 0 امف ةدحاو ةبحم ديزت نأ يف انح اذاو . ىقارلا اهعاجا

 0 كلذف انقح ف أطللا ضعل_ حصل 0 وان

 00000 ا نااقنا انتصوامالا مل ةسايس ال نيذلا مياس مهل

 يهابر 00000 | ةسالا دانفو ةزادالا ءوس لوثلا اعاو لوغلا 8

 رادقم نوفرعب نذلا امآ « ءايشالا نم ء يشل ا 0 0 لّوغلا

 يلا ص 1 لعن 0 ميا كل د هس ةياق كيقددي ام دعاني ام

 0 لك هلودلا دفنت 1 كرد نع تادعادلل كل عب ةييغف

 تامالع نم ةمالع 3 يعبدبو ٠ هروح را ةديدلعا تا نم

 يقيقتلا ليملا روهظوه عبطلاب ابر وا هيلطتس ىذلا حالمصالل دادعتسالا

 كل 171117 نوف رعب ءالقعلاو «ةكلمملا هذهيف سغشلاوباد مطق ىلا

 يفام لفي يذلا ام فواقلا ةئطيتتام لاصتتسا لع ناردقتي. ال مفدملاو

 يىلكباق ىئرتسا يكلف «ديدملا ديذملا لفي اه ىولقلا يه اعاف بولاقلا

 ْ جراخلا ولخادلايف اهلعريسن ن اي هذه ؛ يلق همرت نأ يغبأب

 00000 راش امو نراكتلا كلذب تقبساك ًارثثك اهسكع ان غلو

 000 | اهرخاو ةساسلالوأ نأ نورشك عزب اك انمحز اذااعأ كلم

 لاجرلا لع لافطالا بذكك وه ابروأ لع انبذك نأ نع انافغو

 . .انالوأك ةسايسلا هذه يف انترخآ ناف مهنم نوكحض, نيذلا نيرداقلا



 انزث دنع

 ياما 26 2ك

 نأ بحيو ءيدابملا نم هذبنن نأ ائيلع ىنبني ام ةداسلا اهيأ اذه

 5 م ل لع 3 نا يذلا سعشلا ةرهاظع يي انلمأ نو

 ميج 5 مارتحالاو ةداسلا اهعأ 5ع مالسلاو

 تناكو لصاوتملا قيفصتلا يود ناب هباطخ نم سئرلا ىعتناو

 مهقيفصت ىلع نيرضاملا باجأف . ةعبارلا فصتنم تزواجت دق ةعاسلا

 ةثلاثلاةعاسلا فصتتم ىف دقعتتس ةيئاثلا ةسللسا نأ ناعأو . 0 ٠

 : هيلدا كلت ءابطخ 0 ناريزح ٠٠و بجر او ةعمجا موي رهظ دعب

 «ةين معلا ةكلمملا ىف ٌكرعلا قوقح» ئديسزملا يدنفأ يغلادبع

 ةيبرعلادالبلا ىف ةينطولا ةايلعا ظفس ه:يفنارسم 0
 : « ةين امعلا

 « نرحابملا نيروسلا ىنامأ هىف بايد ىدنتا
 رمؤملالاطم يف نييقارعلا كازتشا نع يدب وينلا يدنقا قشر

 ةعبارلا ةعاسلا 0 والا ةساللا تضفلا ١

 هل اج تس اه



 ا ترش 2 بحر ١ ه ةدمللا ع نر لاعي ةملاغا| ةعاسلا 0 ف

 1341 ةض نأ دات

 ك2 يد رعلا يدنفا يغلا دبع ةيطخخ - ةدراولا لئاسرلا - ةساجلا حاتتفا
 ع : .

 0 بايد يدنفا تسمح ةيطخ مح 2 -- نا رطم كو هورذف ةيطخ -ع 8

 اهابطخو ةثلاثلا ةسلخلا نيعت -رارقو ةشقانم - يديوسلا يدنفاقيفوت ةماك

 مسرعا ةنس بجر ا دعا موبي ربظدعت ةثلاثلا ةعاسلا تفصتتا ال

 ةيناثلا ةسلملا حاتتفا سيئرلا ةرضح ناعا 16 عيد نار رخو

 ممددع لع اريثك دادزا دق رمتؤملا يف نيكرتشملا ددع ناكو يبرعلا ركؤملال

 ةيديربو ةيقرتلئاسر دورو ناعأ مأ 32 سئ رأس حرف ىلو الا ةساملا ىف

 كَ ا هنوص دي درتو رغ ْؤملا كاي ضععلا ىفاهجراخو ةيبرعلا دالبلا 1 م

 00 97 قا 1 كلذ ننو ةئلالكم

 اا 11 د وع يروملا ىداتلا نم فارغا

 يظن تلاع نع ٠
 توري, ءاهجو ضعب نم ةلاسر

 فيلنح ىف نوميقم ا نسر وسلا حم 6

 مهم ىرخأ ةلاسر

 هد 0 6 ليشنم ةردنكسا هدا نم فارثلت

 ينامغقلا يدنفا نيدلا يبع نم ةلاسر



 2 أ

 ( وباهوأ ) دنلفلك يف نتيلخزلا نابشلا ةيعمج نم فارغلت

 هر لا ةيعجا نم ةلاسر

 7 ةراتكتم الا ىف ىف يروخ . ر قدتف اديك نت )»

 تور يف ةياكلا 1 ف لعدرلا يدنفأ حابصم نم 4

 رب لا ّق يلقيص يدنفأ 0-6 0

 مدرع 2 رديح ىلف اع 1

 ةرهاقلا ف نيعبق 2 هه 4

 وريااجودوب ريف يمأش !!يدنفأر لالا ماسلا رم“

 3ّق 3 يف برعلا بالط نم «

 ا عاج 8 دراي يدنفأ نضع 0

 ءابطخ 1 يدرعلا يدنفأ ئدلا دبع نوهحلا مدق م

 : همنا آلا ةيطخلا قل 5 يدنفأ يلا دنع ماقف ةساملا هده

 ت1



 دال 0 بأ م درعلا قوفح

 قدك للا ىف رمد دكا سدطا 2 ل رفا علا ك2

 ةبب رعلا ةيسنحلا ىح -_ كلذ 2 ةسايسلا ءاملع ءأ ١ ةعامج قحبرعلل له

 ةلماعم يف لا يكتمل ةقيرط نال ىلا نتا ده لع برغل  ةليداش

 لك لبق انقلخ - ةعرلاال ةاعرلا ن 0 حافلا قحو برعلا ناجل لاتادسوملا

 ةنااسإا قح نعبرعلا 0 0 رو مدل ا 0 ردلل ةلدنإ ”رلاق دود آ-آ- 6 ا ءى

 اا بوحو-نبث وعملا نابعت ةقيرط -زناعالا ساجم يف بر لا ىوتح 1

 كا ل موك لا قاف ا برع ح ندوفنلا

 4 علا 0 مثدالب ريصمةلودلا كاحر ءمأو رينا الا نآلا دعي معسل برعلا

 كح ةرازولاو 0 00 ولا ىرخأا دالاب نع ةينحالا عماطملل ا كيل

 1 ب بنا و سدل ان دالاب بك , اذ دو 1 ا |اذوو فصا مادام طومغم و

 1 ان دالب يف 4 ةموسر نورك نأ بح د ةلودلا امض رقت ىلإ قد رعلا نم

 5 نكح -توالنا "تاليا 5 اعطتسا دهن احنا مودلا لبق عطتسا م 1

 تااطملا هذه قيق#  ةايحلا بلطن

 « اصلا الللر ٠ ةسلااجأ

 را ار لك يف ىلا ناف دعو ًارصنع متبطو ل مل

 : 11 1 د رش باع اّمضاو 3 ةعامج ٠ ن>و 3 قح ناعو' ىل اع مكاق

 9 ةعاج قدح ب رعال له

 اذا اللا قمحلا اذه دك ةماعلا الخل طاق 5 ا اعامجا نا كَ

 يار ىلعو 6 رسوذعلا هدحوو همام هدو تالإلا ءاماع ىأر لع ثع#:



 نسل رملا رفا ىقلا ريغ حلا. لماعلا

 ةيرادالاو ةيريضحتلا يتنلا ريتركسو رءؤملا ةركق باحصأ نم

7 
 تا ورس ِق ةيمويلا ( ديفم ا ( هدب رح بحاصو





 سيسل رفلاةساس سه ه:ىلعو« تاداعلاة دحو 2 راتلا ةدح و نايلطلاءاياغ

 ةثالثلا هوجولا هذه نه بردلا ىلا انرظن اذاف . يبدايسلا حمطملا ةدحو

 ةدحوو ءخراتةدحوو «رصنع ةدحوو «هغل ةدحو ,عمج برعلانا ائملع

 نر نأ نايبلا ادهدعن برعلا قلل . يدايس حمطم ةدحوو«تاداع

 « سعش قحس « ةعاج قح ءانثئسا نود ةسايسلا ءالعأ ل" 00 م

 هما قح

 قحلا اذمل نايف ةب رعلا ةمالا ةعاج قطعا اذه ةيهام نع نر

 ةيقيدلا قح بوعشلا 0 قح 0 لوقأ

 انا صخ ىلع انظف اج : ةدماشب ةنيض ل كترعنحبف

 نم ةلاتسالا ةموكح نم اناثنب ناك ايمحامتر ةديدع نو

 وأ يرامعتسالا ريخستلا وأ يسايسلا صاصت.ءالاك ثارادآلا عاونأ

 و م لئاسولا نم ةناتسالا هب تعرذتام لكف .يرصنعلا نابوذلا

 اذه ءايحاو ةعاما قح ةناكم لع صرملا وهو ةدحاو ةجيقن ريغ ىلا

 لك ةضهاتم ر رق ئضاملل ءاقتقاف . ةيسنللا سحليسلا م 0

 صئاصيل ةايج هيفام' لكتب عرذتلاو ةيموقلا هذه بتامسا ٠
 ةيأ عدتال اهتصاخو اهتاذب ةمئاق ةيح ةلدك نحنف برعلا تازيموبرعلا

 نيكرلا نك رلأ اذه ءانب سك دول

 لاغلا ةلماعم ةينايملات ايس لماع ناةموكجلا هذه شت

 دايس 0 ىلع حرص نحنف .« حتفلا نحل » ةدعاف ة ىلع يول

 دالب يف « حتفلا قح » يعدت نأ ؟ةيرك ملا ةعاطتسا يف ناك اذا هنأ

 . ةيرمعلا دالبلا فةقيقح الوم ١ ١ عيطتست الف الثم ناقلبلا



 د

 فرعلا ا نم ةدعاسع اثدالب 8 ةلودلا ا مدلك تشد 5 أمأف

 اعاف «حتتفلا قح» . قه 53 كت اذهلو .راتلا ُُق قمعتم لك كلذ

 نورحسم ا ال دعلا نمو لبق نم ةلودلا 5207 كا 2

 ىلع « انتناكم ىلع ةكلمملا هذه يف ظفاحت فأ انسفن أ ىلع انيلا

 اد 1| الو رعتسا 1 ويلا دعت ضرا الف « انتاوأسم ىلع ؛ 0

 ةيعرلا الأ ةاعرلا نح اهئاف

 000000 ةكلمللالا اناوت دفتتساالن [ةموكملا تداتعا

 اهيولعتل الا انسوؤر ممجت سال ةعماج ةرابعبو ءاهزوع دسل الا انلاومأ

 ءيث لك لبق انقلخ اننا هاوفالا ءلع مويلا اذه يف حرصنف . اهيلع

 ةقيرط نافانسفن الالا اهبحضن ناس الفانسفن ال ةجاحن ان هداموءانسفن ال

 ا ا رقلا كلو رشع عساتلا ةرملاب ةفلنب جراسا راعتسات

 مالا قوقحن افا رثعاو هراصلا 3 ةفب رش 2 0 بلطتي

 برعللإف ةدانسلا ةدوح ولا قحو ةيسنملا ىقج برعلل تدل اذا

 : ثالثلا ةلودلا ىوقب قلعتتا هسلر قوقح

 ةئطلسلاب ١

 ةيعل رشتلا ةوقلاب ؟

 ةيئارحالا ةوقلاب ٠

 انناب قروالا ماعلا مامأ 2 رص انناف ةنطلسلاب قلغتيإام امأ 0١

 ا اسال هالو « روتسدلا ىعم لع ايراج روتسدلا ماد ام هيف ركفن ال

 رع ابق انقوقح تماد امي ةنطلتسلا. ةذله نع لاصفتالا ةركف انيلا



 ك1

 نول التل نامغ ناب اذا حواري ةلودلا هذهم انطابتراف . ةظوفح

 "اقف لق نأو. كش

 ةكلبملا هده ف تل ان ةوقلا هذه نأ هن كلا 7 ١

 ( باونلا ساجم )و ( نايعالا ساجم ) نم
 رظنلا 1ر1 ا 0 كك 0 مظعأ نايعالا 5

 كلذو ان ومر مشع هنالث غلب نين امعلا برعلأرم داود :

 كلذ يف ء ا قرشا ا نملو 1-8 لهأ فصُ نم 9

 انتل 0 ضرع قاتلا ىلع هيف انليثك بلطن نحتف ؛ نيل

 نح نورا كلذو كاعاج ا: 3 وقح اطاترا دش رك 0 وة

 امقسلْخملا اذه ماداف « ليثمت لبق نوناقال » ةدعاق ىلع مئأِق تاعاجلا
 ءالع م ثعال انددع ماد أمو « ةيعلرشتلا ةوقلا نم

 برعلا ءانبأ ةكراشع عضوي ال نوناق لك نأ اندقتعا اذا قوقحلا

 تح اننافاذلو . لدعلاو قللا ثيح نم طورشلا ينوتسم ريغ نواب
08 

 انسفنأ رييدت يفانظح نوكي نأ ىبأنو طمّلا اذه لع جاجتحالا دشأ

 سلجلا اًذهيفترعلإب اون ةلق نع سائلا لءاسني ش2 تاولا 0

 باتا نأ انفرع !ذاف ةكلمملا هذه يف مثريغ قوفي برعلا ددع نأ مم

 لاز ةرادالا اوماتساو ةطلسلا اوركشحا نم يدب.ا نب حبصا باونلا

 « باونلا نييعت ةقيرط » ةقيرطلا هذه نع لوقن نأ حصو « بجعلا '

 قح وهو اطو 1 الل | 527 قح سدقأأ ماد امو « باوثلا باتا | 1

1 

: 
1 

 7 ىلا ل ا'اسولاب 3 نأ لع ا رك 6 ليشمتلا



 ا و انلشك 4م ا انا اون ةدابزيف نإ ءاوس نلحا اذه ف انقوقح

 2 : ةياخادلا يي الا 0 ناف ىدم أمقار ءالا اذه ىلع أن ريص دق

 ربصلا اذه ىلع 00

 نا 0 1 اراعو“ ىرخا قناع اع 2 8 3 مول || 0 1 3
 اةهجيقشع »ب |

 نأ قطا ا اهريغ نايك مب بفرتل اهم :اكم لاوزب ةمالا ىذرت

 0000 د ردصلا ريكلا لك ٍح الف تاعامما لك نيب ةنزاوملا مودن

 000000 ا اثشلالا نوكت نأ باطن ا ديما اذنك ريبكلا ريغصلا

 ل كمق لد كح يدح سوفنلل ءاصحاب م 0 6 0 013 نم

 ددع دادزب الث ءاصحالا اذه نع سعاقتت انآ مويلا ىتح ةموكملا

 قا رعلا نا كييعمل حل دهيع ليكم را لاحر نعل 22 1

 ابا وك هنع دؤوب أ ىدعلا نم هلأ قح ال صاخ ماظن هأ 01

 تأ . الولاة. 5 اشالد هاهو ًاظخةنن كلا ند لم 4 0 كح - 4م 2

 . نيينامعلابرعلا رشعم انباون ليلقتل ةديدجةقيرطةداسلا اهب 1
 قا 00 ا ولا يقاب نع هتيندع طحن«قار ا هاو 00 :

 امم قارعلا ىنرع نا . . . ةينيدلا ةياهالا جباذملا هيف 2 فر 2 كف

 يا عل 00 كثدشأ وف ا هولا نم ارك

 0 اذا اهماف الياق ةعراملا ردتتاف . نوروصت. هريغ 0 5520

 عقر ل 3 هامل ةلدبو نومدعل ال تردلاف ةلعفلا هذه 0

 ا مالا ن باطتي تاءاممجا قح نا  ةيئارجالا ةوقل 007

 0 3 ةمالا هلا ةدركملا ل 7 نا 5 فلْو



 0 / مم

 ترج دق مهتداع ناف قلا اذه ريغ ىلع متاقف انتكلمم يف تارازولا

 . هيلعو .اناتاواخبب وأ دحاورأ رمال اولشياال نا ةرازر

 ةيفوتسم ريغ ةروصلا هذه ىلع فلؤت ةرازو نأ مويلا دعب ريتعن انناف

 امسقالا لقال اهنإل. ب ويشلا تح وا تناعاتلا قد را

 تاقماذا الآ ةيئلطو نورك ال ةماجلا نو مع يف ةةرازوأاف هم

 عمتجلا ةدارا اههيف تعج اذا الا ةيعرش نركت و -

 هأضرنال لمع هريغ. نود ةمالا نم قيرفب تارازولا ضيصختف هلك

 قح نأ لع ةلودلا هذه فنك( اهف انتفصن هور 0

 قبب نأ ةيئارجالا ةوقلا يف نولثمت هلثعال يذلا رصنعلل لو تاعاطلا

 ةكلملا ناكرأ ل 2 2

 ةءافكوةيلهازم|تارازولار آن اةموكم الاجر نمارس

 تريظدقن "الا حبر ومالا اوماتسا نذلا ناخ ةمشتلا هذه 000

 لوقلا ىلع رسحي ادحأ نظنال انن أ ىلع' ةريخالا نينسلا هذهيف مهتردقم
 مايقلا قحةمهملا هذم اوماقدقف ةءافكلا يفاني ام برعلا ةرطف يف نأب

 مويلا اذه يف مريغ يديأبام مهيدب.أ نبب نكي مل مايأ

 ةيارعنوكتال نحت ةراوو ا ١ عورشملا انطسق للطن نحنف

 يف كارتشالا ق> نم انل اع كلذ للطن .. اهنع ءابرغ نوكت الو انع

 اضيأ هبلطنو ١ ىماسأ نوناق لك يف لاملا هاك ةلودلا

 نم اريثك اني دقق 00 ةامولا ةايلا ظفح ًادبع الم

 نغلا نم اهفام اهبفو انتل ود لاجر ىلع ترج دق ةيلودلا تادهاعملا

 عسيال او . رضاحلا يف هارنيضاملا يف كلذ انيأر اكو ةيب رعلا دالبلل



 ةناتسالا لاجر عم اوريديو مهنيع مأب اوربي ترأالا مويلا دعن برعلا

 انعن دي رصنعلا ف رشودال.لا لالقتساو تاذلا ظفح ناف4 دالب ريصم

 ةنوردلا 00 خام اال | نطااتع كاطن نإ

 2 هد ةيدنجالا عم اطمال م مويلا دععل نويل

 0000000 رك نأ ةئدحلا تاموكملا دعاوق نم نا
 000006 الا ةرازولا ةرئاد ىعتنت الف :ةقلطم ةدحو ةرازولاو

 موب او «ةرازولا ةرثاد ا 0 نأ يغبخ ةمآلا ةرئاد ناك

 ا( 1( ةع رد ني دموي ةرازولاف ةدعاقلا هذه هيف راهن
 0000001: ةرازولا يف نيزك رع وأ نكرع م حمسنس اننا نولوقي

 2 اما اذهو ؛ هيناعم لكب كلا يف كا ندابلو نحف و

 ةلودلا "0 ق اندئاكم ةبمد لب لعةيرازولا.ْز 1 رملا نماتل 00

 يفامأ ؛ لاججالا هجو لع ةيئارجالا ةوقلا يف قألا نم انلام اذه

 تاراظنلا لكب ولعت امف هن كح 0 دق انَمُ اهعورف

 0 دخاو لاو ىوس .نودجي ال «ناف ةلجادلا ةراداءاعسال

 30000 ات اغ هه نع لوقت الة هر نيئالث

 يف فئاظولا فصن مادام طومغم انقح نا لوقت اك لا

 ظ ظ انج سيل اندالب يف فئاظولا لكو ةناتسالا

 "وحر أ اهينف ةعفانااب قاعتب . اهف موقلا ابهيأ حرص قف رح انلو

 ةيينجالا لكلا ندم ضرقب صرف : لكف 6 هم 5 توكسلا عيل

 ةكلمملا مساب دقعت ضورقلا هذه 0 00 اجح هيف 9 ةدفانلا رومالل

 ال



 ل ٠

 ضورقلا فضن فرصن ل قدح انلف ةكلمملا بغصن كل 10

 ةيبرعلا اندالب يف ةماعلا تاعو رشملل

 ةغللاب .ةقلمتملا انيلاطع كمت ريك !انناقةنللا لح ره | ل2

 هيل 00 هلا ةذللا نوكتت نأب اهلبجا اننكميو ةيبرعلا

 تقوم ظنا جل نوناق ساي ةينوناق ةداع

 صيت 0 باقي نخلأ ىلا نيح ىمادز 0
 مويلالب ةعطتسل م 0 انك نإف د 0 ةمالل ةعاج قد نم انلام اذه

 انناف مويلا دعب انآ. توتال نأ ةمئاطتسالا لك اتعطتسا 00١

 هقحتست ةايملا نم ظح امل ةمأ لك ًادبم لع ايحن نأ لع ةينلا اندقع

 لبقتسملاو رضاخلا يف انظح امأ.. ىضاملا فاتك اه هجن لونا ١

 ةايح « ةيملا مالا ةايح ةل 00 ةايح بلطت ةمآ لق ند

 ةيقارثا بوعشلا

 ةيفوتسم نيلغ ةناتسالا تاموكم ردنا اننا ليوتلا لإ

 نال ظوف# ريغ انقح ماد ام لدعلا ةهجو نم تراكرالاو ياللا

 ةعورشم نوكت. ال « ناسنالا قوقح نالعا» رظنف تاي

 ثبوعشلا و تاعاملا قع ىلوأ اثنا نش دارقالا قحش 0

 ةوقتلا يف ءاكرش « ةلودلا هذه ى ءاكرشك نال اذهل

 يفامأ ةماعلاتارادالا 4 ا ا ةوقلا يف اك « ةيلا نيالا ٠

 لاومأ؛ةعفانلالا ومأ ءفراعملالا ولا 000 ا ءاكر ش نحتفان والاب ةيلخاو

 عيسوتب الا نوكي ال كلذو ةفاحصلا ةيرح « عامتجالا ةيرح « فاقوالا
 ةيمومعلا سلاجملا ةيحالض

 0 ءا/ 0



 : دلك 0

 0007 0703 قوتملا هذه ىلا لوصولا ةقرطامأ
 تاوصالا هذهتافخا ءارو ةناتسالا ةموكح ىجستم وب يأو ةيعرشلا

 0 7 لاسر ةركا اهم ل شفت هقيرط دخت اتناف ريقلاو ةوقلاب

 الو طغضا برعلا عضخ م مالسلا و ةالصلا هيلع 0 يننلا ناف ايلف

 لدعلا ادبم قيقحنتو نارقلا لوقعع مهلا مسا عاطتسا امكاو ةوق

 ءاخالاو ةاواسملاو

 نماضتلاو ةيصخشلا ةعبتلاب اندبعتو انبواق انطلر دق ليبسلا هذه لع

 انآ هللا هدحل ًاتيتحم لئاسولا لك دخت نأ ىعامجألا

 «لبنو فرش تاياغ تاياغلا تناك اذا امسال ةليسولل عفشل ا 3

 لدعو ىدح تاباغ

 هلا هج سوو اه

 سيئرلا لاق هتيطخ ءاقلا نم بيطخللا ىهتنا الو

 دجال 00017 هيلا هذه يف ءاج ام لع قفاوم اصخش انآ -

 كلذل عساو لاهم اف ع
 ظ ّْ

 قاعتام امأ . اهيف درو ام ىلع امامت قفاوأ انأو مهيب يدنفأ راتخم

 ه7 ب ةناتلمالا لاحر نأ ىلا ؟راظن أ تفل أ يناف فئاظولاب

 كإذلا ةاكارعلا : نم ةداخأ ةعضل فيظوتب ايكشد نك ةيب رعلا

 يذلا ق.يرطلاك لسن نأ  انقوقح ةيلاطملا نم هيف 0 ام عم - انل يغبشلا

 وهو يلسعلا كب 0 مالاس يلع يدنفأ مي اس نالضافلا [:ايق هحتتفا

 ا قيرط 5 واطملا حالصالا .ذفنت لبق انلاجر لع ضرعت ةفيظو 137 ضفر



 0 ل ا

 أو « مهي يدنخأ راتخم لاق ام لوقلا من ديدان 0
 يه ام رعأ نأ ديرأ ين 5 عفرتلاو ءابالا اذهل ابر ام قفنختل انبولق

 رمتؤملا كاطمضفريفةناتسالاترمتسا اذا نتمأ ابكلستسيتلاةقب رطلا

 عوض وم يفءاج امجراخلا وسلا اذه - يسيرعلا يدنفأ ينغلا دبع

 طوتم ةيلصا يدنا: للخ امنع لاس يلا ةقب رطلا نيعلو ؛ يباطخ ٠

 لئاسولاب ب رصتلا نكحمي الف نآلا ناك اللا لاحتر نم لا

 ةياغلا هده ىلا ةلصوملا

 لعج بلط بيطملا ةبطخ يف ءاج  ينوترشلا يدنفأ بوبحم
 نكلو « نسح ءيبث اذهو « ةيبرعلا تايالولا يف ةيمسر ةيبرعلا ةغللا .

 فعّصو نهو سسوه ةدحاو ةلود يف نيتيمسر نيتغل نا

 ةغللا اويلعأ ول رثك | الوقنم نوكي الهو ءاسمتلا ف لاا 0

 ناسلو ميركلا نارقلا ةنل يهو اسال دالبلا لك 0 : 0 ظ

 :ًاددع ربك الاوهيدلا قرا 0

 اهتانل ددستل اسنلا تعض نكي ل ىنرعلا يدنا س١

 ةيمسر ةيب رعلا لعج اما ..ةيمسر تاغل ةدع ميرا يف ناف
 0 للطن اها ا كارتألا قوقحن فاحجاف ةيكرتلا نود نفر

 رشا قحا نصفي نركت ال نا 3 0 ا ىلع ةظفاحلاب انقح

 مأ هعيج باطخلا ىلع ةقفاوملا بولطملا له حرف يدنفأ ملم

 ؟ همم طق ىلع

 احرتقملاو يناعملا عومجس ىلع ىنيتس رمتؤملا تارارق نا - سيئرلا

 يناعملاب هيف رلث لاجم انل نوكيل روضحلا ءارآ عمسن نأ انيبحأ نحنو



 مح ق9

 ردا تاجا رقدلاوب شلا

 ىلع 00 بتال مادبا * 1 د دنا لراك

 0300000 11 نأ لع فرشلا ديعت اوطبترت نأ رمؤللا ءاضعأ

 هيلاطم ىللا ايي ركؤملا باج 0 دعب

 يذلا وه مهب يدنفأ راتنعم حار اذاقا را ةشرر يدنفأ ليلخ

 ناجزاخ نيحارتقالا نأ ىرأو « سابد يدنفأ لراش حارتقا ىلا 0

 ةلوادملا ىلا مجرت ول اذبحذ يسار ةاىدخا ى لاذع ةيطخ عوضو» ن

 نم ءاهننالا دعل ام ىلا فئاظولا ةلأم قو ةققاتللا لسؤولو موتا

 ةروك ذملا ةبطملا عوضوم يف ةركاذمل

 . تاحارتقالاب ةصاخ ةسلج نيعن ل اننكلو - سابد يددف (لراخ

 ًايمومع ًاحارتقا هنوك نع جرخال ةتحرتقا امو

 00000001 ل! تظوتلا ةلاسم زجاونلا- نسيكزلا

 00000 انا لملا ةطخو ءاج د يوزغئدتف أ زمار
 تاذآ )9 22 رق ناود قيرفوم ا :يف ةداعلات رجدقةناتسالا

 ا ارقلإ ةسيار ةيئازحلالا :ةوقلا نأ. ىرآ انو « اهف أطومشم

 مزال ةوقلا يف انقحأ ناك نيغ نودب ىناينلا .انقح انلن. نحن

 ةلال ١1 روكح نأ ىاطأ ' نأ - يسيرعلا يدنفأ ينغلا دبع

 ثلق 3 0 اش د ةباظأ هدام ناآلا ةيئاردنألا ةوقلا يلع ىلا

 0077 كلذلو انيأةمللا هذه نم ةطودقم باملا قوقح نا
 فأتت ىلا رضانعلا نم /02 طيب نع لحال لح كلذ ينانل نكي

 ةينامعلا ةكلمملا اهنم
00 



 م

 يسإ ١ رعلا 0 غلا لسع خأللا لاق - يدي انللا قىدن ذا رشم

 58 0 يلا لئاسولا ا حرصت نأ انك ال ركؤلا ةنجلنا

 . بلاطملا هذه ضفر يف ةناتسالا ترمتسا اذا رمثؤملا لاطم نيقحتلا

 الت وصن فيكف لئاسولا هذه حرصت نأ اكمال ةنحللا تماد 0

 ةماوكلسلل ١ مواعمو .قرطلا كانت نم ةنبب ىلع نوكت نأ نود نم

 فورعم نون ات تأ كل ليف هيلع ريس [ثوناق ةيئارجالا

 ةينارحا 0 مججأ ملاعلا م مدإأ يسب رعلا يدنفأ يغلا درع

 فورعم نونأق تاذ
 . ةشقانملا نم قمتي ام .ىفوتسا دق عوتضوملا اذه ا ]| ش
 ةينط ولا ةايملا ظفح عوضوم يف نار طم كب ةردن نالا نطخيساا

 ةين ام هلا ةيبرعلا دالبلا يقل

 ا ةبطخلا قلق نارطم كب ةردل ضم ذئنيحو
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 ةينطولا ةايكلأ ظفح
 ا« ةينامعلا ةيبرعلا دالبلا يف

 رارطم كب ةرأ :ءطف

 مكح يف ايروس لوخد - 00 د نع طاح نكي ١ ةيبرغلا لوذلا
 اشاب اع ةرازو نمز نم الا يكرتلا مكحلاب اورعشي مل نويروسلا - نامل ا

 ايروس يف ةدوحوم ة ا 0 هج ايووسا فا اشان دعغأ ريثما ةمهم

 -- عماطملا لحال ةحح ايروس ىراصن ةباج 00 يمالسالا حتفلا قفز: نم

 برعلا نا حيحص له - نرق فص خئرات نيبو انرق ريشع يأ مجرات نإب ةنراقم .

 ريدح يروسلا -- نييروسلل ايروس تقلخ انا - ؟ ةيرع ةلود سيساتل نوعسإ

 هدو ايروشو راجل ىف د 0 لا

 رشلا ةلأسما ف لا ل ا

 ؛ ير ايما

 ةينطولا ةايللا اطنخ لفكت يلا لئاسولا نع ثحبأ نأ "يلا دهع

 اوراتخا نيذلا دصق ابرو . عماطملا نم ةينامملا ةيبرعلا دالبلا ةياقوو

 همهم ىرخا عيضاوم هعم اوييصب نا ًايحيسم ابيطخ عوضوملا اذهل

 طايترالا رارمتسا ىلع مهقافتاو برعلا يبحيس٠و يماس» نماضن 0

 ريغ « اودصق نم »ابل دقف مهن طرغ ىدحأ مك « ةءنامعلا ةلودلاب

 ' ةاناسلا نرعلا 1 اقيف مالكا نمي دب ال ثحبملا اذه يف ضوملا لبقيفا



 وه ظ

 نييروسلا ناب حرصي هتعمسالا اهنرؤم ثيفشاكو اقف تتحارأت

 نفرلا كلذ ديم اولا ام معو نيدورطا ذيع هنن مهسقنأ اومكح م

 نيذللا سفنلا ةزعو ءابالا اوذقفو دابعتسالا اوفلأ دق سيرغلل نيعضاخ

 يفةحارلا ىلع ةيرملا يف باذعلا ناحجريو ناوملا لع توملا نالضفب

 ! ةحار لذلا يف لهو « لذلا

 يف رظنلا نعمم ريغ هرهاوظ ىلع خسراتلا حفصت». نم ناف ورغالو

 انأدب اذا ننال يآرلا اذه ناحصأ نتاج يف قلسا نأ دقتعإ هنطارا

 نييمطافلا نم ةلود ةلود اهانددعو ةيسابعلاب انياثو ةيومالا ةلودلاب
 . يروس رنغ لأ نم مث نييروسلا اوكح نذلا نأ دحن نين امعلا ىلا

 حتفلا دعب ايروس نأ كلذو ؛ لاح حرش بجوتست ةقيقحلا هذه نأ الا
 اهتالخأو اهدئاوعو اهناسلب ةضحم ةيبرع تحبصأ ةليلق ةدمب يبالسالا

 ىلا ايفو هولا مالا قارغتسا لع برعلا رادتقا لضفب كلو

 اوناك لصالا وين أع مو نييناسغلا ةلود 1 ل اهديلاقتو اماسل

 مغ اورشنو ةرهاز ةلود اهراوجو ناروح ين اوسسا دق لايجا ذنم

 2 3 اذاف . ةيروسلا دالبلا نم ةعساو ماسقأ يف مدئاوعو
 قح ةيبرع ادالب نوح تر ماعاف انروس نويمطافلاو قوسافلاو

 اوباصأدق اهءانب أنأ ذا مهتاحوتفو مهامعاب ىهابتت ن أو مهب رت نأ اش

 ليلق ريغ اظح تاحوتفلاو لامعألا هذه نم

 ناتدولوماعنأ |عيفلاقي امزقاف ةيرب الا وة يق وجلسلا نال ردا ١
 ةدلصمو نيتلودلا نيتاه ةحلصم نيب عجج اب كيهان برعلا دالب يف
 لالقتسا نع بذلا برعلا عم بنل ًابنج لاتقلا نء اعيف رهظامو برعلا
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 ماقا اهم اوحتفو 0 |وراغأ دق اوناك نيذلا نناجالا جارخاودالبلا

 اذكتعو اهادع ام لك ىلع ل دنع ةيئيدلا ةفطاعلا سال دقو . ةمهم

 ييرتنلا 2 0 ماني آر اذا نك د نيد ع

 د 1 ىلع )0 7- ذا نال طلتلو يبوب.الا ةبالوو

 كاملا نطاب يف ء رثو ةوخا مم مشو ةفالخلا رانم 5 مالسالا

 انا 114 اذهو ؛ نيح لك يف حارتالاو حارفالا مهنومساقي 0

 مُخوخدو ع ل! ىلا مهدأ 5 ميلسل ىلا نيروسلا صخالابو برعلا

 برعلا نا رءالا ةتيةحينولاتقو حتفيال رايخو ىذر نعكرتلا ةعاط يف

 الو لمعلا لالقتساو لوقلا ةبرحن نيعتمتم ريخالا نمزلا ىح اوثبل ام

 دي 0 ةيناآ ةروصب الا كارثألا مهاوخا ةطلسل نورعشي

 مهاشل ناكو ةالولل ءالؤهو رئاشعلا ءاسؤرل امودؤي اوناك بْئارضلا
 اينطوةيعامتجالا مهن يح ةقالع هلام لكو مهبساكمو يمتراجمو م كانا رع

 نود. مويلا 00 نومالا ةلود دمع نم دج ن 0 نور م

 تحن ةعطاقم لك تناكوتاعطاقم ةمسقنم تناك ايروس هذه . عاطقتا

 الوتر و و ملا يف اهروءأ ردبو اموؤش يف قرع تدي ةرظطيش

 تا 00 5 امانا ةلوادتم صوصخلا اذه يف مهر 0

 نيرومالادهع ذنم اهيف اوماقأو حتفلا موي اهواخد نيذلا فا رششالا مج

 تناكام لع ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلاو قالخالاو ناسللا سئراوتم

 ةذفانلا ةماكلاو ةنيدملا يف ةدايسلا من ناكو ةيبرعلا ةلودلا ةراضح يف

 ةيبرعلا داللاو قشمدتلاز امو . نييروسلاموع ىللعو هم احلا ةلودلا يف

 00 تيصنلا الا كارتالل هيف نكي مل يذلا 0 نما وذملا اذه ىلع



 مال

 كحوب 3 دولا 3 انا يلاع ويلا ردصلا هلودلا أ 2 ىح

 هلاوح ارثك اب القتسماهنملظامستكي نأوةين معلا كلاملا يف ماكحالا.

 نا يع

 قشمدت مادام تاليحتسملا نم ناك ايروس ف ةمار ل

 نودب ا 1 دع نأ ص ا 0 أمو نيماسملا نار ةضبق يف

 «ثذوفن لع ص رحلا يديدش اوناكمبناو ًاصوصخ ماعلا يماسم باضغا

 ىماسم نيش نأ اخشاب يىلاعل تروصو بركلا تك 0

 يقي ايروس الح اف نأ حس سرا ءنييروسلا

 دج أر يشملا دفوأف تيييلصلا دهع ينصح اك دالبلل تاجا

 نييحيسملا نوملسملا منذ اذا ىتح نيدعاسملاو تاهبعتلاب 2

 نأ تدهعاو كانسالا نركب 3 زال تردعقو ايرون

 ماشلا لهأ نم ثحذف لاه تتاضاوطت ممر و 0 نمر ملا 20

 0 مهم رغو نذفنتلاو ا ةطلس 0 تن و: تقنش و

 ةرادا:ءاشور ليعمل تح نأ مهل الذا يف تدازو ةربا ينويلم نم

 قبب 0 اهلالخ يف ام قع نين س عضل ةدم قشمد 1 2

 مهتحا ز اف نييحيسملا ىلا تداعف ايروس يف ةذفان ةلك نييقشمدلا فا رشالل

 تايروماملا كر ىلا ةلسا ميترطصاو انيدشف ايش 507

 يف هلع اهيلع لبس امو . مثدالب نم ةرجابملا ىلاو كارلا ١.١ ميريل

 رمالا فبتتساف ايروس تاهح رئاس ف عبطل أب هف تعسوت قسم 00

 ىح> نطابلاو رهاظلا يف املك تقاطناو اهدادبتسا طسبو اهل هتيلكب

 هيب رعلا ةغللا ارحم نأ مهلا ذاع ضعلا تندج

 حاف هطلتسل اوعنأ :- ١) ذنم برلا د ذا ان نيتي اذه نم

 م



 0 هم 2

 مهماسلب نلقتسم مثدالب 8 0 مهمأ ل اب رامغالا لع عم مهلماعو مثذا

 2 ندلا ةعماح لضفب لا يفنوكرتشم ممن | نب دقتعم ةيئطولا مي 1

 دعل ةئس ناسقح د نم ذل نوكتي ل نحت و دلهع يذلا 0 3 لع

 ةيلباق مادعنأب نولوة ن.ذلاف هيلع اع ءانب 8 هير عملا حباذملا نم انا 5

 ووش 4 رخل 5 رعو 0 ا تح مم مهمادقفو ةيسايمسلا تتار

 ةقيقملا ينو رمالا نطاب

 دول و دحو له ىعابخالا ن 7 قب كل اذه دعب

 ةلمأ ةلمضف 4 ال 5 رعتلا تم :اكاذا ؟ ما تررعلا ىملسم نب

 مدق ا : ةيب رعلا ةماالا نم أهلما وعلا 1 دك اذما ل نستلاق

 الا دلتا برعلا نثويحي ديلولا نت دلاخوحارملا ن ةديبعوبأ

 ميك لا ىراصت ب نعم ب د وحلا اهماوبأ لع 0

 فوقو لاو نيملسملا لا قم نم كلر و هنأ الإ 0 3 ةلمح يحيسملا

 ةطئارلاو ةينيدلا ةعماجلا اوكرتف خا الا ةنطع مهيلع اوفطء مههوجو يف

 عال دو اوبطخومورلاةالاوم | حم 0 00 5 اك نتالا ةييماستلا

 قرطلا اوحتفو لبسلا مل اودهف برعلا مهي أ يب مهناساب نيقطانلا

 ىراصت ىا ديا امف يرمعل نا دالبلا تف نم نكسشلا لك عوبكمو

 نأ ىلع دهاش رظعأل ريطملا نأشلا اذه يف ةيبرعلا ةيبصعلا نم ناسف
 ةيللا بوعذشلا ةلامضف ىهو ندلا 0 نا نوسمحتم ترعلا

 اا 0 ل امو . تنوع ترآ دير ال ىلا بوعشلا ةليضف

 او للا باطما نب رح كوع ند يحيسلاو 06 نب 0

 00 يحيسملا ىلا اورظنيي نا نومل لا رطضا ثّيح ةيديلصلا بورحلا
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 رفالاو م ةئس يب ام تديسل لب . هم ير ناكل

 2 ريخأل 1 مكرعالا ءالاوهاو قراصتلا مهناوخا م اب مولت ا

 نيملسملا .دالب يف مالا دنع ىراضتلا 00 0 هدلا ديأ يد

 ىراصن قحدل اع نيمتبم ريغ مهضا خا ىلا لصوتلل أم نوحتح ةحح

 ىلع نوصيرح مهناو ًاصوصخ كلذ بيست لبولاو فيلا نم برعلا

 ثدا وحلا لك نم مغرلا 000 هنود ملل ب وطال رعلا متورع

 لا رشع ينثا لالخيف خكرات :ل| يف ا نئملسملا بولق ت رع ا

 نو ا فلا ةتنةحذم ادام ىراصتلا ىملسلا ا ظ

 ناف سجال ءاهدرتجتو اهداوق ةكراشموةموكلا ءا 0
 لقأيف ةرءن رشع ةم ركيشلا هكدا ينامو ل يف برعلا هلعفيي ملام

 ةلك قافتا نم ةريخالا ئدسلا هذه ىف ءاشاعام دعبأ ليج ف0

 نماضتلا ىلع ناهربو نايب ىلا جاتحن ةينيدلامهيهاذم فالتخا ىلع برعلا

 ؛ مهندي ةدوجوما ةكمملا ةيصعلاو 0

 نولهجي ًاشيط مهنم بجوتسنال برعلا يف ةيبصعلا هذه نا هلا

 اقازج محل ىتسني هنأ نوروصتيف ممدالبو مهممأ نه فعضلا عضاوم هعم
 مهصقنيأم معلا وحل سا منال ةيناهعلا ةلودلا ءالو نع عاطقتنالا

 . ةيناكملاو ةينامزلا تادعاسملا نموةيداملاو ةيونعملا لئاسولا نم مويلا

 لك هب.ار دبيلو ديري امب نهادملاو قلاملا هوفتيلو ءاشي ام لئاخلا لقيل
 نمو ءالؤهنا . ةيبرعلا ةمالا ين حالصالا ءامتز قح يف لهاجو قمحأ

 ةمالاب انتافالعلاصتاو ةننايملا كلودلا اًطسانرا نأ ندد ملوح فل

 يف . هاوس رخآ طابنرا يأ نم برعلل ًاريخ حيتنأو ةبقاع رسأ ةيكرتل



00 

 ماخعلا عيمج هيلا اوعد سي راب يف ا كالا 00 دقع 155 ةئس

 0000000 لآ كارالا ةلاصم ىوضقلا ةتاغ كناكوب ةينايعلا

 كرثلا ميعز فقو | ركزملا نم اوج رو كار ألا داتع.نم نمرالا

 "0000 ب ردلالاسو روهشأا قاتسغادلا كندارموهو ذكموي

 ميعز ناكو ؛ هيب رع ةلود ندع 8 نلوعسإ 0 7 1 ًاحيحص مهنع

 ليلخ موحرملا ريهشلا يطولاو ربرحنلا ب تاكلا اهرارحا خيش برعلا

 اا لن : تلفن نزملا نع 2 نأ زجاعلا اذه ىلا أموأف متاغ

 ةينامعلا ةلودلاب مهطابت را ثانسح نواهجال نومرتحلا كرثلا ناوخالا

 1 0007 نأ اودارأ اذا اهلع مهصرح ةرورضو

 نا بردا نحن رع اننا مع * لا ءاكذم ىلإ داحتسالاو دال[ اههذم

 م ءاراحانعسو يف سيل 1 هلا ةلمعو ل ةب رجل ' انم ردقأ سر فالا

 الا يه نا اندالب اولخد اذا مهنأو ةعاض و ةراح لع مهقبس 01

 نؤاشاك ابن وذ رصتب مهدي ةبضق يفدابعلاو دالبلاعبصت تح نينس عضل
 000 فان راشمو اناذاعن 1 دب نرخ م كلا لنا د

 هكا دحاو ع اوكلمتل اننيب مهلكح نملايجأ يضم دعب 0 ان دنع

 هدا مهتراجتو مهتعانصو 0 المأو مهيضا ران اعل اوك رت ةاضارأ

 000 راو كاراألا ةراخج نم 001 نم او داقتما ترعلا نادزي هللا

 مهتاثيس نم مغرلاب مهو ريغ د مهدي ددرأ ملف ب لعل

 0 ينامعلا حتفلا دعب برغلا قب ها تابع مك يملا

 برعلا يملسم يف حيحص وه مو مجاز نود ممدالب نكلام لايحا

 ْ ماقم موقي.ال ءةيصخشلا ةخلصملا ينال نبدلا نال ىراصنلا يف حيحص



 9 ظ
 كا-الو ةوقلل نيفلزتلا .نأالا« ةدطولاو ناسالاو ديلاقتلاو دئاوغلا

 ةلودب 5 لا قوعيف م مُهؤ ارهأ هيحوت أم حالصالا لاجر ىلع نوقلت

 هيقالخأ ةءاندل نري هرم اسدب ىحبسملانوميسو ه0

 هنو رانا صرع انا كاد تر ا يركتا س دل هنأ كرادا

 ةرئاد نمصكلذو ردا نع يقازلا مسقلا م عتمتا ي ةاملا نب مم“ ا

 0 ةحاصملا

 رغؤملا اذ نآفح نذللا صالخالاو راقولا ةوقب رينملا اذه ن

 راصمالا اوعطق مارك دوفوبو 5 انه ةلثمملاةيب رعلا ةمالا ل 1 00

 ةماسمةترعلا ةمآلا 90 ايديا

 تاحالصا لين ىلا ىعست ابحلاصم يف ةطلارتم ةنهاضت» ةملسم ريغو

 يف بيرغلا لادن انأغ نم ةكرح لك اج لكب ذبننو ةعو رشم
 ةياغ يأ نورتو ةينامملا ةلودلا نيبو اهنيب ىرعلا ماصقنا وأ امماكحأ

 ةينامعلا ةيب رعلا دالبلا يف ةيناهنع ةيب رع ريغ تناك

 10 الا معزو“ ايروش لالتحا ىلع ةمزاع اسارف نا موق لوقب

 آلا ل « ةيهشلا ةمقللا تال ليع نوربصي 3 زياكنالا َك

 ادخل مدتح مث نانالاو كلاب نب دالبلا مسقتب

 لمعت الو 0 ةدح ىلع اهئاف ةيرو الا لودلا الا يع 0-

 يف سل اهد_نعو ناكمالا زيح يف وهامو ابحلاضم ىلع قبطني اع الا

 لك نا ةقيقملا يفو . ناك ا« ىلع ناك ا ءات وأ ناكام عدب أ ناكمالا

 نوؤش ربب دن ن٠نوين امعلا ن م 1 نظن اهف اوم هامش

 اي لا ٍِ ! ماعلا مسا ىلع اهظع رح كلذب اوفالتيل مم اود



 - اة
 طاصملا هذه نأ ريغ اهراكنا نكميال ايروس يف ةيداصتقا طاصم
 ةبغرال ام ىلا لاطتت نأ طق اهربمض اخ الو اهياع فاخنال ةنومضم

 000000 نذلا لانف هك التما يف اباصل حمر ةدايز الو هيف اه

 00000 تالا نودكتو دابعتسالاو ةلذلا ناسا, نيوسترلل

 مهتيليح اومحرب نأ محلا وقأ نم ءارب يه 6 هدنع اورحتيل ةليسو

 نييروسللاب روس تقلخ ا 9 كلا ان دلا هده نع اوفكيف مهدالب ةيشيحو

 000 اكوا ربك !ف نيروسلل ايروس اركز مهسقنأ كارتالاو

 اال تلا روس ةيناعلا ةلودلا لوخت نأ وه هانمتن ام لكو

 ىلا ماكحلا انكجريال نأو ةيبرعلا دالبلل برعلاو ايروسل نوبروسلا

 دالبلاو ايروستاحاشخ ةلودلاتابالو عيمج امم نودعي ةيهومت تاحالصا

 مولعلا نم نييرودبال نا مث ىرخ الا تايالولا تاجاح ريغ ةيرعلا
 لاا دداتم يف محو ةيقارلا م 0 اب نوراجت يلا لاعالاو مادقالاو

 ها عسل 94 ةيراسعا تانويبلاو تايلالا نم اهراغمو

 00000 ابن يلا ةرخأتلا مالا نوير وسلا ساق نأ حصيالف

 ينرعلا ءاكذب نودهدي سفن نييبوروالا ناف يرمعلال“ ةبواغملا 2

 ثيدحلا ندمتلا عورف رئاس يف مهبقرتو نييروسلا مدقتبو يروسلاو
 00 11 نا وج واط يشن الماعو اكد ًاركفم يروسلاك ناك نمو

 عوذلا ع نم يقا رلا م دقلا يفلسجل 3 قيلكم لمعلاو راجنالل هدأ سقت

 اللا لحزلا 0 امن او اهم هق روج لوح نا رشيلاب ريدختو

 تاقوالا نمتقويفت بلغاعم ا كد 0 مالا خرا يفا ا

 اع امع ضفتتو ال ”البلق ثبلت ال اهردق 00 لهجو اهر ءأ ىلع



 ةدَه فلا 3 نم لعا 5 3 يدنعو 00 ردن ام لذلا

 اع كيهأن « اهكح نأ تبيرغل 5 برعلا دالبو ابر 0 ةدعاقلا

 برعلا دالب يفو اهنف ىناجالا لالتحلا ءارو امو فارغا ايروس رك |
 ةفيفظ رومأ لع نوكاذتب نييروألا ايار دقو ةقبقدلا لا 0

 ىلع نوقفتي فيك مأ اهوكلمت اذا مهب فيكف فيرشلا سدقلا يف

 كح كمل ضخ ل ةيبرعلاد البلا بلقو ًادحنو زاجملا انيأرو ؛ ابكالتما

 دالبلا كلت ا . كتلزوميتو ناخزكنخ الو ىح وأ 00

 ف م وا د ىرئاب لهف نيماسملاو مالسالا نيد عدوتس» |

 نءؤم لك عجرءو نيصلايف ناك ولو رك لك ةلبق يه دالب حاستك |
 نيطسلف نم ةسدقلا نكامالا بت نآةمكسللا نم سلا 0 0

 نم ًاضفي ايروأ كذب نوفضليف ترعلا د ةعيوو بل ١

 نه نفل اذ هللا لا اهرادقج ملال قاشمو مورخابلع نور 1
 ؟ ةسدقملا مهدالب يف رح سفنتتم ملاعلا يماسأ قبب نا ةنطفلا

 ءاضم اهيفو ةرو” اباف اهاضر غباف س وفل تكتلا

 ءالقملا قئالخللا فيكفر - .بالانميوثولا حولا 7

 ةيقرمشلا ةلأسملا حتف !متوق لكب ىئاحتت ابروأ نأ نظن اننا ملرعأ
 لب مهتلود ريبدن' ىلع نين امعلا ةضراعم يف امل ةحاصمال اهنأو ةيويسالا

 . حالصالا قرط يف هداشرا مهتدعاسمل هلمعتام لجأو هدعاست يه

 رئاسل صالخالاوءاخالاب نومصتعم برعلا رشاعم ان أ نلعن ماتلخا ينو

 حورملا دمصو ثعشلا ل ىلا ةلودلا قفوي نأ هللا لان ةنالا ١

 رهدلا دب ١ مظعلا نامع تدب لظ نائيفتم لظنل تاحال_ضالا ءاطعاو '



 امل ةيخران 00 0000| طم اكلي هود تشك دقل - نسنرأ

 0 ءلا دالتلا ن | يه ةقيقملا هدر ل 0! ى رك هيا

 كك عم ةيند ةحنذم .ىمسل ءىشل كيرلا نم نمز ف دبع اه ن 0

 اهتفرع يلا ةديحولا ةمداحلاو كلذ لشم .نم وا الق هللا دالب لك

 مهنم ًاعرذت "00 11 لاجر ضم اهريد اغا لبقلا اذه نم ايروس

 ةحيتن و.داللاةار..ةطلسهعملوزت 0 ىلا ةيظفالا ةدايسلا ليوحتل

 ةعبأ مهضعل ىعرب نيقفتم ا وش اعدم رغلا دكانلا ناك نأ نتا هن

 طااورلاو راوملا قح

 لالتحالا عوضوم تيطخلا لوا ولا ىف بوح

 3 0 0 00 نمط) نأ لواحو 0

 ؟اءروس يف + عماطم لودلا ضعبل

 51 لوقأ أنآ كب ةردلا لاوقأل يمارتحا 5 م يلا وحمسا ناكر 7

 اننيل هاذ الااننو وس عوض وم نع جر نأ انه ان ةحالصإلا هنا

 نماضتلا ىرءماكخاوطناو راد لا ىف موق نحت امناو « ةيلخادلا

 انددهتت ثداوملا ناف الاو ء انعوبر حالصاو انلا رس( ناسك انمار

0 
 م الح لك تب مالكلا عنم حا ا ةايز ىدنفأ 50

 هيج راخإ ودلا ةنياتحت قع

( 
0 | 

 3 كو 2 ٍ عمت ا 6 هذا هه
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 « هيلع رابغال كب ةرذن ةنطخ يف ءاجام نا - 5 يدنفأ 0 ُ

 رعلا ليبس ةهنيو ف تعسنا نادم لدلاب ىدراتم نم لاش 0

 نارا مهانفلا 0 كرتلا عم شين ا

 اتك اال 8 دقت قيرط يف اوفقيال نأو لالا نيسحتب موبلاطن

 ينج 7 ا 1 عومجملل ةوق اننوق تناك ءان ولأ

 ا يملعريغ ماع سس أر ىلعق فخ نأ ى 20 هتمظعلا يعدد

 اهمأ كلذ قيرط ياوركش الا ءفناحالوتيخم الاجر 00

 قاتلا ورش تفح بدق انؤامد هذهو 0 اوم توم اندك كل ذا

 ؟ ليبسلا ع ىم ىلاف تحب
 ينامأ »ءوضوميف بايديدنقأ بين نالانطخس

 انزخأت جاو نع انلهذ اننا لوقأ ةبسانلا هدو « نيرحاملاس
 ىلابوبح لا ءمنطو نع اوحز' 0 اندالوأو اننا وخا هاجت هب مايقلا يف

 راجبلا ءارو ةرشكسلا رءابلا

 ًاهيرف اودفوأ دق نيمرلا نينا وما ل0

 ةيمويلازتاوتلاولا يدشن تبحاص بايد يدنفأ 2 مو مهيف ل اضفلا

 نيرجابملا لضافأ نم.د وصمم يدنفأ سايلاو «كرويوين نم ردصن يلا

 يدنفأءوذوءيزولاداحتالاةيمجج نع نيبودنمةدحتملات ايا

 10 تأ كروب وين نم ردصت ىلا ىدهملا ةديرج بحاص لو

 ينروس نم ا داح في أبعو « ةينائللا ةضيلا ةيعمج نع

 بعشلا توصصولا مهتوص ضو مهلط وتلاطم ديضعتل كلذو «كيسكملا

 صاف الا ندفول اءالؤب يحل ' انناو . ةيبرعلاتابالولا لخاد يف يبرعلا

 ا



0 

 يحن اننأ اك « ةيكريم الا عاقص الا لك يف نيروسلا نيرجاوملا انناوخا
 لها ان:هومحسىن واننا وخا رينعيدنفا ناماسو يديوسلا يدنفا قيفوتب

 ا رمتؤلا يف قارعلا ليثقل امهوبان |نيذلا قارعلا

 ( لصا 2 قيفصل))

 :ارضن ىلا ةيطخلا وااو تايد يدفأ تب جب مدقت انهو

 باد ىرذفا تك مط

 كا لا ورح د ةحرأل اح تلطت 2 نيرجاملا يئامأ
 كك يظوب عابيال نطولا تةيئاهعلا نذح يفءأ اتيلا 5 مدام دلو اومدقتل ة هدد لإ

 ا ماا ترزق عبر -- رجاهملا يف نييروسلا ةمهأ
 ... شاول 7-0 هنطوليروسلا بو لي 3 تا عال مال نإ د ا نسساوح

 ايروس مومطو يف نيرحامهملا لاما دس

 ا 11 كينامأ تعاض.: لاق نم عم لئاقلاب تسل

 سمالاب ةلباذلا ةدرولا ىلا تداعو ىصلا دهع ددج دقف لب

 مكانا نا حالفلا ىلع ى -- فتم حالصالا ريشلا أهو « « مويلا انواصن

 ٠ قرفلاو مده كدهعو نيفلختملا ؟اوخا نمار هه ناو رحاب | 0 1

 اوقرافو“ ماظملا نم ابره داليا اورحو انيروس ءانب 1 ؟:منبرجاهملا نأ

 اوناكو ىولبلا اودب اكو رملا نوفلختملا قاذ امنب ؛مراغملا نم كك لا

 ,رئاخلا 1 الا ةطلسا خوضرلاو « ءابسنالاو ءانب اللا ةيرغ: نيليو نب



 ا

 نمو «هيلا نحن هنطو رده نأ «ىولبلا هذه هاحن دخلا نينثالا 1 ىلع

 لب « ناعالا نم نطولا بح نأ ناح رص امهالكو هيلع ظفاحن هيف قب

 : نادم اههداك

 اهيناعل نما ةايضلا ل001 مد اك نمالا قوشلا ف

 از وس ءانبأ نمنبرحابملا ىنامآ فصأ نا يلا دهع داس
 ؟داقتتعا رهاك ا ؟ظفح نرحابلا نودع 1 مهلاما حضوأو

 لمعلا د البو ء ةبرطاب اح ةنرلطا ضرأ ىلا نيحزاثلا ناوشالا "0

 ينامالاو ينامالا اودقف مهنأ نونظنأ « طاشنلاو لمعلاب بح طاشنلاو
 ام هنوسدقي نطو تلاط ولو ةبرغلا مهيسنت لهو  لاجرلا رودصص يف
 .ادغ ناو ءادغ نودوعل مويلا ؟كيلا اودوعإ م 3 اذاذ ءلاوحالا تلقت

 سارق هرظانل

 نطو حالصا يه « نيرطضم متانقراف نماي ؛ نيرجامملا ينامأ نا
 ةلاطمللا ويفساف ةدوتنملا اتلانك ره 0 و 1 م رلا ىلع هوقراف

 د را ثلا دالب 0 اننا

 .لالملا 1

 «(ةيزكرماللا) مل اوف رغوأي حلا ملط ةواسلا + :|نورحاتلا ف .

 قفدتنتو ها لدعلا نأ مف يرجح تانج يف نوعئرب مويلا مث

 اوطلتخاو ةندمتملا بوعشلاب اوجزتما دقو ؛ نارمعلاو يقرلا عيبانياهنم

 ميضرع ىلع اونمأف ةلداعلا ةيروتسدلا تاموكسحلا لالظ اًويفتو ام

 لدع ةكر اوكردأو فراعملا ساريش اًواضتساو مهتراجنو مهعاتمو



 ظ 5

 '0000 11 لق نوستإم مهطول نونمت مق تاموكم 5
 مناط 1 ودوعل مناف نودشني 0 رو مهينامأ ثمت اذاف؛ةرحشلا

 .مههذو موقلا )اراك نأ هللا ذاعمو رصم نم لثثا رسا داع ام

 لا 00 ل نولتارسألا ليف اك مهالحو 0ع او لو

 ةيسايس نمموقلا باد 1| هلا ل 510110 ور ل | فراعم مهنطو

 0 نوديعتسيف داصتقاو ةراحن نمو نونفو مولع نمو ةيعامجاو

 هانمتبام اذه « مدقلا هلضف قرشال نودرتسيو انم هراعتسا ام برغلا

 نورجايملا

 لا ا ادم ل !تاموكملا دئاوف نوزحابملا كردأ
 1 '00 0 أو ااروأ ىف ةيندملا ناعم اوكردا« دارفالا قولقح

 ىلالوصولا زيزعلا مهطول اونمتف ةيصخشلا مهقوقح ططنحم فيك نعلا

 لهجلا لقاعمكدورظلاةينب أ مدهو ءامدلا ةقارا دعب ىوسلا هيلا لصو ام

 اهف مزمن ذأ ةروك نوب معلا فعلا مماوخا موق نأ ناوببتو

 ال00 كورونا رارجلا جرو ةملظلا قلايفو لهملا شويج

 :ةيراث 0 ! الع طخ وزوتلا مهتيولأ ىلع دعو نصنلا مث ل

 كلناو نوينامْعلا نورجابملا هانمتيام اذه بيرق متتفو هللا نم رصن

 تاينلا ءارو نم هللاو « ةين ءافصل مدقتنلو اومدقتف اضي | ؟ينامأ يه

 : نورحابملا نوب روسلا ىمتب :: اذام

 0000 0م فية نط ولاب ظافتحاللاو ةبنايثعلا نيقح قف ءاقبلا وتمت

 ا” ناو قاماسمو ىرامت_ نم نطولا ىف نفلختملا مهناوخا قومخ

 ةقلطم مهتقاحصو جاوريفمهتراجتو اماما مهلا و ةنوصم مهضا 1
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 ةيروسلا ةيقلاولا ءاب بكب ءاضن مهسرادمو ةديقم ريغ مهماتكا مالفأو
 نطولا بحب بهل مه دئفاو

 ن٠ عم او>رفيل ممطو ىلا اودوعل'نا نيرجامملا نيبروسلا يناما
 هيناماو مهمن أما ليفب هيف

 ةيويملا مفاصملاوةمفانلا لئاسولا هيفو نطولاىلا ةدوعلا نب 5 يامال
 5 طرللا يدسءاسكلاو ةثبسملا تانحاخ ايروأ 1

 ةءاغ لك نع مويلا 6 نودانملا درحتب 11 نيرجاهملا قاع

 ةداقنم ةفظولا 0 اذا ست تاظو بالطاون وكي لاو 0

 درسا مهل اوغاصو «مهلارذأب أ مهيلع اهب نيمعنملا ىلا اوداقتثا مهلا

 نال ا نأ رللا لجرلا لغراعف « اليصأو ةركب ءانثلاو

 نطولاو ةمالا ةناخ مويلا مهوعدب نم دادع لا دف هنضلا

 ص 10 ريخ نو+ رحدسل تف ىلع نأ دعل نب رح ينامأ

 تال الاب نداسملا هارت نموه معسل نطولا ىلا وا 0

 مو ةرجهلا ضرأ يف اهوسرد يلا ةينفلا لئاسولاو ةثيدحلا ةيرصعلا

 ىف كناوخا نم نير نأ ةداسلا اهي ن ومات لبق ءاهب نوعشتلل هورلا
 اماريخو اهزاغو اهتضفواهههذ ن وج رختسي و نداعملا مويلا نون دعل ر حبلا

 ظافتحا مهيلع لفات (ةاساولا مطر فوت تاموكح ةدعاسم ةفلتخلا

 ةدحملا ,تئايإل ولا تافركش نأ ناش لاه واء نوصل 00+

 ءاوأ نيبروسلاب بحت ناتتخرالاو ايباوكو كسك 00007

 ةقئاضلاو مراغملا وملاظملا نمأَب رهن كلو اهم ًاضغبال ثدالب او رجه نيذلا

 ؟ ةيلاملا
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 لئاسو مل رفوتو مهب بحرت ةيقارلا تاموكملا كلت نا مل

 عمجال و ةثيدحلا ةيعارزلا تال الا م بهو يضارالا مهعطقتف لمعلا

 ريصتو ةيلاوتم تاونس سمخ دعب الا ٍيئارضلا نم ًادحاو ًامهرد مهنم

 ا 0000 0 يلع ردو الالع يضزأ ضيقت برأ ىلا مبلل

 ىلا كلا تاكرش رطضت كلذ دنعو م ةلداغ ةبيِرَص

 قاوسأ ىلا لالغلا لقنتا يضارالا كانت نم ةبرقم ىلع تاطحم ءاشنا ىلا

 معن يكريمالا يروسلا حالفلا ىرت اذكهو . ةديدعلا زكارملاو ندلل

 ىف كهيم د.فتسلو هديفت يلا تاكرشلاو 0 مجلو ةعيبطلا مشب

 أهملا اندع ةئيمالا لاملاو ةنيمثلا منا هده نع 8ع يش ىلع ايا تثتدغ

 يفاحصلاو ءرازلاو بتاكلاو لماعلاو ملاعلا ردقت ا 1

 انيئاما يه كاتو « زيزعلا نطولا ىلا اندعمردق رجاتلاو

 عبر 5 نورشعو سمح ةرحه لا دالب يف يروسلا لبع ىذم

 هنطو ىلا نينا لك "نحب مونلا ىلا دبعلا كلذ نمو رهدلا نم نرق

 نودعتني مو ةدئابلا ةيديملا ةموكسملا لاجر ىلا برق, ناكف زيزملا

 بك انعلا طويخ نم نعرأ مهنيو انني قئالعلا تناك اذكهو هنغ

 ل نراتملا كتلوا .ناك دقف ظلاورلا ةمداع ئرعلا: ةمصيفتم

 دالب ف دئا را ةرداصم اواواح ركف هناوعأو دم دبل سيسإ وح

 5و «نحاطتتت با زحل م ثيرأت اوب رج كو « ةبرحلا

 "0000 1 شق للا رخاالا وات دحاولا ١ م اوثعبو وراقتلا اوب 37

 ةللظطلسلا ةمرضاع نمو ؛ءاعنش مهمإ | مومروا ”انئابدأو انرار 1 ند ندنك

 ا | رناك اذنك مادعالاب ندر 10 انيلع ماكح 1
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 ىلع فساتن و ةقالع لكانت موكح عمو ةلص لك انيلهأ عم انعطق ىح

 نم ةفلؤم تاف الا مدسو تاماظلا يداو د_ملا كلذ ف تناك دالب

 ةعومج ىوس نكن مل ةقيقملاب ىهو ةيناع ةمأ اهنا ليق ةالتخم رصانع

 تقرفف مهموكح تانئان مهياتلا موق تسكشو ةبراضتم ةفاتم 0

 ءانحكاروذب مهتدئف يف ترذبو مهعوج تددبو مهامش تقزعو نع

 ةمايل : ؛ةللاق نواب رباكت ةلودلا تناك اذه ا 3 أب 0

 نم لمعلا اذهناكل ه نكسلو نيرظضم نطولا عه 00 انعطق

 ناوليمملا ناك دف « هتعبت نم 2 نحنف اننذ ست 5 ؟ اننناما رف

 هيلع تناك اه مويلا انلاح لازت الو ءافملا اذه يف ببسلا نوينامعلا

 لصا ون واتتلودىلا"ترتشن ةيديتسا ةلودلاطوقس ده اندك اذ 000

 برعلا نورقتخيف مهفالسأةلماعمأ:: واماعي مويلا ةلودلا ولم ذخ ا ىتحاندالب
 اهباحضأب ةياعنب ريراقتلا نولسرنو ءادنلا متدئارج نوبصاشو نا

 ١ مموي ديما دبع دهع لع مالساناقف «ةديفملا ةيروسلا تاسخابو 1506

 مهللا . ةيروتسد اهنا نولوي ةموكح يف انلاماوانسنامأ ةسحاو نا

 لامآلا ققح واتيلع قفشاو نادل حلصأو ا قفرا

 ءةدانسلا امأ

 انتداس كلذ كردي لهف نطولاةعمس نيحتتل انتغمس نايف لآ

 ء ملا ومأ نوزس و لاين امعلا ءامدن وصتع ماكحالا سارا نويل :

 هنع نودعتبف مهبلا برتقي يذلا رجابملا بعشلا كلذ نأ مهنلب له



 لا مهغلب له « ةدابعلا براق ب اح هنطو بح هنأ

 اوباجونيبطقلا اودارنيذلاكئاوأ «باعصلا اوالذو رظاخملا لع اومدقأ

 نمالاب 0 ءالعلا تاجرد ىقرب مهطوةيؤر ريغنونمتي ال ناقرشملا

 ارا 00 لآ هلك اذه دس نوم لهو 6 ةاواسملاو لدعلاو

 نيعلا ريرق هدالب ىلا كلذدعب دوعي  نايدالاو يهاذملا نب زيمأ الو

 نونمؤملاب عتمتي ادب "ا هاا عماطملا ريثك لابلا معان

 ظ ؟ ةسعاتلا ةمالا هذه نايك ف رش ىلع نولماعلاو ةينط ول مسا

 بجاوب اوموقت نادعل قرشلا ىلا نودئاع ةداسلا اها منا

 مهيلا اولمسا ء نطولا يف انناوخا ىلا ةيبلقلا انتايحت اولجاف مكتلاسر

 موق ةرجلا دالب ىلا ركنع نيحزانلا ك كلوأنا هل اولوق انتبعو اقاوشأ

 را ءناوءةبوبحملا ايروس نونملا مب 0 و

 مكممفتاكنلاو كولا مهتمدخ ملام 0 اووهتابجاو 5 أو مهينامأ

 ءاديعاش وس مو ايروس ىلا نك لا انن أ موغلب « نوباطتام لينل

 مف نانبل نم هلاجر ظعم نكي ناو رجاملا ىعشلا كلذ نا ملل اولوق

 نايل ها ل 2 1 ا 0 0

 ا ا ف وأ اهداف نع هلا نودعبت لهف ايروس داؤفالا

 نامل اولوق ا ءلهو انئامأ كلت مر كيل 2 ا ندا انيك راد

 هذه ةمدقم يفو رحلل زا ةب مكييحت ةينطولا نيرحابملا تايعج

 ةديدعلا اهعورفو كروي وي يف ىربكلا يروسلا داحنالاة يعج تايعجا

 ةركلا دئارملا ةيحن نيرومأم ريغ مهلا اولمحا « ةدحتملا تابالولا يف

 نطولا ىلع ءانما نييفاحصلا كئلوانا مش اواوقو رجوملا ف ةقداصيلا



 ل ا//#؟ 9

 مكتبا ىلع اققو اهولعج دق ممالقأ هذبف نك ذنم رار 1

 انينامأ يه ةيحالصالا ركينامأو « ةفيرشلا

 يقرلا اف دنهاشنو ةيخ ةمأ ئرتف ايزوس ىلا دوعن نأ امان امأ

 يحيسمال ةينلا صلخم سلا 0 انهو انه ىلا انعلطت اذا ىتح ي ةيقحلا

 تعفتراو اهلا وا ردا و هن ا ءاطفات

 ميثا رج لتقتو ةرح مالقأب لبجلا براحن ةيقارلا ةفاحصلا ىرت « اهنار
 هيناعم لكب ءانملا ىرن « ليبسلا ءاوس ىلا موقلا دشرتو ميمذلا بصعتلا

 سعشللو ىعشلا نم ةلداع ةموك.ح ىرن « ريقفلاو ىنغلا نيب ةاواسملاو

 بزَعتلاو تائاشولا ضاق الا و تاناكنلاب مالو كولا ل 5

 هذه « ماهلا يل 1 يحنو روخبلا مه قرحف ةموكملا لاجرو ةالرلا 6

3 

 اهبنب قم ةين امتدقفأ ابنكلو انام ايروس ةرجابلاتدا0)
 كاياو دقعنل 5 11 الق مهئاط وأ ىلا نورجابملا دوعي نأ متبيحَأ اذاف

 انقوقح ةيبلاطسماو نام مفر يف يعسلاو نطولل صالخالا ىلع 0

 ةقتملا ىلاطملا كلت اناث اذا ىتح ينامعلا روتسدلا ةرئاد نمض ةسدقملا

 اًناماا1َوَقَمَحَف

 ةبزكرماللاب ةيلاطملاو رم ملا اذه جمان رب ىلع قفاون انن (ءاتلاما ردع

 ةنحالا جمان ربل ًاقبط ىربكلا رئاودلا يف نناجالا نيراشتسملا نييعتو

 كرويوت يف ىركلا يرولا داحنألا ةمجج نآاو ريما 0

 اهماعوىلام امل ةدحتملا تاب الولا يف ؟<ل ةيزكرم ةنمل ةديدعلا اهعورفو

 كتمأ ةارلا كرات ءارق 2 قول: ناس يفاو « مكيلعام

 ا 17 ٠١
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 هاجم تاي.الولا يف نب رجامملا ءارك نأ كدعأو ىطولا اذه معو رش

 ائينامأ هذه . ةدئاملاو ريخلاب نطولا لع دوعلأم لك ف ركعم نر

 ْ كلاما هلل قدح انلاما يرش

 كرا مع كفا اما يطال

 ةينظولا يظفاحم نيرجابملا اننا وخلا هللا ايح  سيئرلا

 ( قيفصل )
 غراب "0 311 ق ةيرملا ةلاحلا دارفأ نأ  نآرطم كب ةردن

 0 مهبجاو يف "لف دف كانه ةعاقلا ةيلخادلا تاروثلاو نتفلا نم

 يدنف أس ابعيىلا اقارفلت اولسرأف رمتؤملا يف مهليثمتل ةليسو اورحتو مهنطو

 لمج حارتقا ةسائرلا بناج نم سمنت اف. رمالا اذهلهب هنوبدنب يتاح

 مهلا صاخ مالس

 انتيحت مهثرقت نحنف ءانثلاب نوريدج مهلا ا

 ( قيفصل )
 انتاوخا بئان يديوسلا يدنفأ قيفوتل مالكلا تاف نآلاو

 نيقارعلا
030 

 : ةينالا ةماكلا قلاف يدبوسلا يدنفأ قيفوت ماق ذئدنعو



 ريما قارعلا ةرح
1 : 

 ىرإ وسلا ى رمذا ,ى.ذول .ىاك

 ,تنرعلا ةيخع ةداسلا 0

 1 مكتراغ اا مكلمج يف كارتشالا و كت وعد يل نا

 نا ل نوح بل ليت ير نكميال يلا تابجاولا ظ

 الا لاجر نيب ن الإ يدوجوب رهتفأ انآ كلذل . اممع دعاقتي

 ةايحلاب نْذؤي يذلا رمتؤملا اذه يف مادقالاو مزعلا يلوأ اهئايكذأو
 ىلع نامطن ىح ةيحالصالا :ةحلسالاب دالبلا زيبحت ىلا وعدب و ةينطولا

 كا نذاب نحل رل : ةيح ةمأ اننأ مجأ ماعلل ر رهظل ىو ايلا

 نروتتمل قارعلا نابش نع ةباينلابو يسفن نع ةلاصالاب ىتاو

 مهنلاسل نم رهظ ام رقوملا رمتؤملا اذهماوماق نيذلل زكشا نرالاب

 ركش او « ميظعلا لمعلا اذه دادعا ليببس يف قاشملا نرم اوامحت امو

 مهْنمأ ةرزاؤل بعاصملا نم اومشجت ام ماركلا دوفولا ءابضخنا 001

 سك كم أم ع 0 رمل | واثم ىح مهبطو ءاذ يو

 انتم اك ةمأ

 اوسيل نييقارعلا مكئاوخا نأ ناوخالا اهيأ يل دكر و[ يناف دعو

 م ا وخا نم ةضهنلل ادادعتسا لقأ الو حالصالا ةرورضذل ارومش لقأ



 ا

 ةدحاو ةباغلا ناو . ةعورشملا برعلا قوق> نع عافدلا يف و نييروسلا

 كال ا تطول ذاقتا لحال ةدحاو ةملكلاو حا وكلا

 مهو مخل ترورختفي نويقارعلاف . ةعركلا ذم هذه ةديعسلا

 بلط يف ةيبرعلا دالبلا لف م .اوخا ىوقو تاوصأ ىلا مك

 كير ١ اننلك اننأ لح رصن ليمزويفاو ( ي ( يدكرماللا المال

 يف مهك ارتشاو ليلجلا 0 قارعلا يرونتم حايترا نع ركل

 ليبنلا | 0

 اا نارك لك ماب اعيجج مك ركشلا ررك ؟ماتللا يفو

 00 مكيلع مالسلاو مكبلاطا 1 0 ءاربظ مه نيذلا

 ةمام لك يف اهمتدعوةمالا

 ل ارينا انارخا هللا اي د نشنألا

 ظ ١ (قيفصت)
 ؟ لو 0 دال لع

 مدل ا الا دق بايد يدنفأ يحن نا - ةينيز يدنفأ ليلخ

 00 ناك ةيماملاةشقاملا فانعتسا سمتلاف فظوتلا ةلأسم يل
 : شابد يدنفأ لزاشو 2 نات يدنفأ دحأ

 حارتقالا لج اا لالا ىرا- تا يدنخا كوبا روتكدلا

 ىرخا ةساج ىلا
 تثاوبعالا لا عجرتل  سيئرلا

 لإ كلذ نكمل 0 بايد ىدنفأ نا



 دعا د

 ثاحارتقالا يف اريثك رظنلا نم نا ال ىعبان نارطم كول

 لوال ان روم دقعن نحو «رومالا هله دهع وثيدخ اننالانل صرف ١

 هأيثنا لو ١ :لا و 92 هلا يف ناو ة هرم

 دنع ىبهمفت اهرخا لا اها 0 تاحالصالا - مهب يدنفأ راتغ

 فئاظإولا ىلا توليع انآ اهني دج وب ةمأ لو ءةد

 انناورضأ طاتضإل 9 ا:ةحلصم نم ناو ءاهملع لوا لحال نوحيصلو

 ىلا ليبس الو ةماعلا طاصملاب ةصاخلا ممللاصم ىلا نيعرذنملا تا ا

 نولظملا حالصالا نالعا ديال ةيرظو يال ضفرإ ال كلذ

 تيوصتلل حا رتقالا حرطي نان الا مهلا - بايد ىدنفا بيج

 انل ةيويح ةلاسملا تيبادام ىكب وأ ملاعلا كحبم اذا انينغي اذامو

 ) قيفصل )

 ىلع تيوصتلاب نو رضاحلا كركشي له هللا ريخ يدنفا هللاريخ ٠

 : نيدفوملا يف كلذ رصحنب. ما تاحا رثقالا

 امأ 0 4 نيعافلا نعوملا ءاضعابو ن.دفوملاب رسوحشا لب ع نرد

 رهراكفأو مهءارا مرح ندنف نورضاحلا

 أوتو 1 نألب يىورللاب ركيلع - ا يدففا بواب اروتكدلا

 حارتقالا لع

 تبن وضتلل 8 قال حرط نم ديلا قاك اا لل مم كب ةردن

 ميفئاظو ند ل لك باحسا يع كلذ ىلع دارب نا باطاف

 (جيحض )...الءال-



 _ ا

 نم مهماليع شعن ءارقف كلانه نا مم راتخم ىذا علا

 مهناود

 توك ليجأتب ا : لل ةريدلف قدا نت نا رطم كلن هوك

 ةمدانقلا 9 ل حارتقالا ىلع

 ؛ ةمداقلا ةسلملا تاحارتفاو بارد يدنفا بيج

 نيب سانا انه فاك اذا هنآ اوظحال - مالس لع يدنفأ ميلس

 انناطماب نبأ يع ا نر ماكل عر 1 نضيإاقلا

 فئاظولا يفانم سان أد وجو نءانتبيصم - مهيب راتخم يدنفأ دمأ
 ا 0 انَتْص 1 اوردصت 0 مه رثاهذ اوعاب

 يارلاو حارتقالا ىلع ن الا توصن نا يصخشلا يبار - سيئرلا

 ةيرثك الل ذفانلا

 (ردكرلا عار لع قاد ةيريك الا )

 :اذكه رارقلا ةروص تيتكف

 ؛هير* ةدس نأريزح ٠ موب.ةدقعنملا هتساج ينيبرعلا رول روش

 ةموكللا يف ةفيظو يألوبق ةيحالصالا ةكرلاب نيمئاقلا عي قحبال 2

 .ركؤملا اذه هررقب يذلا جممانربلا ن ا لبقت نأ لبق ةنامنلا

 . « ةيكريمالاو ةيبرعلا دالبلا لك ىلا رارقلا اذه غيلب رع نان

 ةمالا قوق فاحجا رارقلا اذه يف - مالس ىلع 0 لس

 رارقلا ىلع دازت نأ ا « مزا . امرثك انلاجر متديق م كنال ةي رولا

 : 9 الإ ة ةرامعل

 « وضعلا اهلا بسال ي ىلا ةنحللا نم رارقب الا 7



 ةيحالصالا ةكرملاب نيعاقلا ىلع نورظحت  عوشق يدنفأ فسوب

 ايليت نكلو « فئاظولا لو

 ةيحالصالا كا نيعاقلل 1 رارقلا مهب + راتخم يدنفأ 0

 ميت ِق هناكم مك 3 نلورتتعلا نيذلا 0 زايشلا باحصال 5

 ( داح قيفصت )

 يهعهو لامعالا هذه. نوماقتلا اهب ديقتب هن امك كل انه نا معن 20

 دفا راع لوقاك ةنللا زئايغلا ةنايخ ا ةدالا ةنامغلا نم لظعأ

 .قارحا وهام اهنمو يناين وهام امتيسمنا كننوع لل |

 نوكت انا عورشم قح يهيّلا ةيباينلا بصانملا 7 الاجر قاف

 لاق اك رم خم انما نا مث . قوةملا نم انل امع انلزانت انن ص

 يف اهتمزأ تناك اذا انعو رشم مامتا يفانل يظع دضع مالس يدنفأ ميس
 يالتو « ةفيظو اهتفصل ةفيظولا لب 32 نأ ىلع قفاو ا ءانناج رز يدنا

 نم رارق رودص ىلع ةفيظو وضعلا لوبق فقوت نأ نوكي كلذ

 هنييعت | زي هتيعمج
 لبتال نآ وهو [دبملا اذه: لع قفاوأ انآ ةيلر يدا 0

 هيلطن ام لينل ةطسإو تناكاذا الا ةفيظو

 تاحالصالا لين دعن كلذ ن وكين أانلريخ - مهيب رات يدنفادمحأ

 ؟انل ىفعا اذا قلسا اذه ضفرلا كيب نومسرد

 ةنم مظعأ وهامان وتلشل ئنلطلاديعال رطل - مهب راتخم يدنفادحأ

 "صيف ابن لوقت نار دقت ال ةدعإت هذه بكلب نر 10

 كب يركش اذه . ةفيظولا تاذل ةفيظولا لبقي يذلا رقتحت نأ انل يثبنب



 طك 0 ١/

 ف.رشي امه كلذ لثمو « هيلا ةجاح يف ناكو ايرادا ابصنم ضفر لسعلا

  هموق هفختسإ تاراشعالا هذهم فختس يذلاو « هردق لعلو ندتلا

 قملا عضو ليبق نم انل ةفيظولا تيطعأ اذا امأ . مهني هنلزبم لل
 ءاضرا رت قئاظولا تناك اذا سكعلابو كلذب :ئطرن نحنف هلح يف

 ماع قحن ةبلاطملا نع اناكساو

 ت07 ثا قره ام انودعبأ 0 يدنفأ يلع دمع

 ؛ماوعالا تائمان رظننا اكالثم نيرخا نيماع رظتنن الهف ديعب نآمز ذنم

 : ل ء راملا رارقلا لدح نأ هحبتنلا يف ررقتف

 ١.31 ةئس نأرب زح ٠ موب هتيم ةتياج يف يبرءلارمت وارق 1

 يف هفيظو يأ ناو 0 ةكرحلاب نيمئاقلا عب قا 3

 هررقي يذلا جس أن ربلا س ركتما لبقت نأ لبق ةين اهعلا ةيركلا

 را 1 وللا ايلا ل ىلادي را رم را رق ذا «رعوملا ذه

 ظ ا 1 0 و ةيبرعلا دالبلا لك ىلا رارقلا اذه غيلبت

 را لاو روما ةيناثلا ةساملا ءاهنتا نسيئرلا نلعأ انهو
 بجر ٠5 تبسلا موب ربظ دعل ةثلاثلا ةعاسلا فصتخم ةئلاثلا ةسلجلا

 : : ةساملا كان ءايطخ ل اوى ةئس نآرزح محو 0ع ةئس

 «ايروس ىلاو ايروس نم ةرحابملا» يف ةرابط دج | خيشلا

 )» كيرالا ةدعاق اع حالصالا » يب مى نوم كد 0 و

 « رعؤمال مديضعتو نيرجابلا يثريف» لزركم يدنفأ ماوعل و

 كيسكسملا يرجابم نع يناجيب يدنفأ سابعو
 كا ة ايلا عاملا و ةنلعا تضفاو



 ةفلاشلا سلا
 ل بحر ١ :ةلاشلا 6 ربظ ع ةءلاثلا ةعاسلا 12 ُْق

 ااا دن ةيشنا 7 > ؟ ١ و

 - ةرابط ن دس انعأ ةلمقلا ةيطخ تب ةدواولا 3:اسرأأ 2 ةنيلجسا حاتفا

 13 ع ةغعقاتم ل ل كي تكا ةنطخ 0 ةدياص يدنفأ ليلخ 1

 نيرجابملا نع يتاح يذنفا اع ةلك ح نانبل ىرجابم نعل 10000
 ت لوألا ىنرثلا نكؤملا تارارو.ت كءاشم نم ةكرح - كل 0 |

 املارعاو.ةنماتحلا ةلخلا نيت تلقا

 ةنس بجر ٠١ تبسلا موي ءاسم نم فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا تناك

 ديلا دع دعا نونا حتتفا أم دنع ١8١ ةئس ناريزح ؟او 1خا

 « نيرضاحلاب ًابحرع لوألا ينرعلا زمتؤملل ةثلاثلا ةسللا:يوارقزلا

 دورو نلغأ ذئدنعو ب اهندضاهي ةنماغ ةساللا هذه ىلا
 يفو ةيبرعلا تايالولا يف نييناءلا برعلا نم ةيديربو ةيقرب لئاسر

 يف هتوص ىلا مم :اوضأ نوكضتو نيغعاقلاو رمؤملا اب نويحن رجاهملا

 نم ذئموب زتؤملا ىلا لصو امم.ناك دقو ءدودشنملا حالصالاب ةيلاظملا

 :.يتايام لئاسر 11
 ناسي روغ برع خلاشم نم بيظألا قطضم خيشلا نم ةلاسر

0 --- 



 نم ةمسن فلآ نيعبس نع ةباينلاب لوبج خيش مساقلا اص خيشلاو

 قدا ءاولل عباتلا ناجح ءابضق ف ناكشاب روع اكس

 توري ِق ةهرودق يدنفأ 0 رو خلا نم ةلاشر

 ا بويول ليغاوح يف اطلز روتكدلا نم فارغلت

 : ثتورب ْف يلوصنلا يدنفأ نويل ديع نمد ةلاسر

 توربب 28 ع يدنفا ندلا رون ند ةلاسر

 6 ةبرصملا رجألا لالهلا هثعل وصع ا روتكدلا نم ا

 ةديطنطسقلا ٍِق كب 54 ىئدلكسم

 تورس ف يروخاذو حابدو فازت اذاسلا ل ع هلاسر

 ةلحز ف يناصيرخ ةليع نم ةلاسر

 تور 6 ناوخا مح تاداسلا لح نم 0

 ء«بوربب َق يبوزلغلا ىدلفا فسوب ملا نم ةلاسر

 دفولا وضع ةرابط دمحا خيشلا نرضاحلا سيئر مدق كلذ دلو

 قلأو رووا ىلع بيطحلا ىلبقأف ةسلجلا هذه ءابطخ دحأو يتوريبل
 الا يلطلتا





 تورس ّق ةمويلا حالصالا هدب رح بحاصو



 م0

 ىئوريبلا رفولا وضع ةرارط رمصا عيل رايه

 7-3 9 رادقم ىلع لب اهبصخ ةبسن ىلع عرزتال ايروس - ايروس يهام

 يه - اهروغ براقت - نيينامورلا دهع يف ايروس ناكس -- ايروس ةحاسم

 ينايروس ناكس ح ريمزأ نم لشفأ تورو طسوتلا شلال 0
 ناكس -ديفاد ويسلا ةداهش - نوبول فاتسغ را ةدابش - برعلا دهع

 يرجابم ءاصحا| ل ةرحامملا ءدب - ؟ ضرالا تادنت له - دسعلا اذهل ايروس

 نرؤتل ةفئاح نثر ةداهج  ئووصلا دهس 0 ا
 ادهن خ ملاعلا خيرات يف ارود بعال ةيسايس ةايح يروسال تردقوا -- ةيبطلا

 لالحمضالا قيرط يف ةرئاسلاجلا انكرتل لاصفنالا ديرت انك وا - حالصالا بلطن

 دادعتسالا لاثمو دحلا ناونع هنا ىلع نهرب يروسلا - قافنلاو ةحارصلا نيب

 - نوحيدنيالو نوجمدي برعلا - ناتيرظن - ايروس ىلا ةرجاهملا  ةءافكلل

 قح حالصالا -نيرجاهملا اهئانبأ ىلا ايروس ةجاح ةجيتنلا - ةرجابملا ماظن

 . ةيزكرماللا ةقيرط - عوجرال - قوقحلا نم

 ءءارعإلا ناوخدلا

 نوماعن مكن او .اهملاو ابروس نم ةرجابملا يف ماكنا نأ

 ةغالبلا و1 باطلا نويل يويملا عوضوملا اذه لثم يف مالكلا 1

 ةززعم ماقرالا ىلا ةدنتسم ةدرحم ةقيقح رب رقت نءةرابع وهلب 5

 بوث نم تدر غيض ةقشلا 00[ 1غ .ضصاسخالا ا

 مويلا نحو هنم ةدئافلا عضومو مالكلا ةنيز امتاذ دح يف يهف ةغالبلا ٍ



 ك1

 ةمصاع يفانناو اص ص رص ءيبث لك ن.انلامع انما وعأ يف اهيلا جوحأ

 ةسومأ 0 نايعال ةرداظ |هار لب ؛ 4 نا 506 ريغلإ قطنت أمؤ 2 0 ذاك

 نانبلاب

 * ؟ايروس يهام اع
 لا 0 راع لوهأ أملا 00 فانوس د ندوزال جس ءاج

 2 7 : اهدوجأو ايندلا ي دار 20 20 ةحربسف َضا ا 0

 عون لكل حا "را 0 رخو ك2 نور < هداج

 000 ىلع عرزت ال _ وباريملاقاق 0 0

 نءالا رادقم ىلع

 وك ايروس ع

 :اذكه مسقنت علز» ر راك قلاكاب# روج ةحاسم 0

 201 رثم وليك

 31 هيلو ةم

 باح ةياالو م

 توربب ةبالو ا

 : نانبل ةيف رمصتم 00

 سدقلا ةيف رصتنم أ

 عومجم ا ا ا

 * نيينامورلا دهع يف اماكس »ع
 5 ماي ايروس ناكس ددع يف جترفالا نم نكرر لع تنفلتخا

 داز امبرو نيرشع مهضملو تويلم رشع ةتس مهضعل اهلعؤل نيينامورلا



 ب مؤ دح

 *::راحتلا قورالا يملا تناك ايل ىلع ةقفتم مهلك نأ ريغ كلذ ىلع مهضعأ

 د توعش ناب ةطساو تناك انو 4 ةعارزلاو ةعاتصلاب ةرهاز

 روغثلا اهيف براقت" ضرالا نء ةعطق ملاعلا يف سيلو . اروأو ةيقيرفأو
 فلأ ةئاسلا ىعديزت ال نتذلا اهطاش نا :ايروص ىف هاذ 0
 ديحولا ىيبطلا ل 3 نع ا 4 راح ةنيادم نر نما هيف 1

 يتلا توري هنيدم دهعلا اذهل اهمهأ « طسوتملا ردبلا ىلع قارعلا ميلقال

 ريمزا كعلا ةينامعلا هم ُِق ةبراحتلا ةيضهالا ند 2 ةحردلا َّق 0

 يدق لا الا و راسا عم نآةهح ئءريمزاليضش توا ١

 نيينظرولا امانا

 * برعلا دهع يف اهءاكس ع ظ
 اكل“ قيقحتلا ىلع مولعم ريغف يبرعلا حتفلا كد ايناس دك ا

 لاق ؛ نامورلا دهعيف هيلع تناكامت لقأ, نارمعلاو ةيندملا يف نكن م

 و ام ( برعلا ةراضح ) هباتك ف نون ول ف اي

 ترشتنا ىح ايروس برعلا حتتفي دك نوخرؤملا لاق »

 نانويلا نم نيفلؤملا نوقشعت برعلاناكف «اميظعا|اراختلا |0 ١١

 مدهع يف تريكف «لازلاو برألا نوقشعتب اوناك 15 نيتاللاو

 نادم ةدئاتسالا اوراص ناو معلا ءاوا رشنناو « سرادللا

 زعلا ند من 3 م 0 ٌمثدهع ُِق وو قا اما 4 مييمالث 5

 برعلا لود أمم كرلاد اذا ىح 4 نينامورلاو نيقينيفلا ماير ددؤسلاو

 6 تردعص ىرف روصو اذيصك ةريكتلا ندملا 0 قالا تندد

 ' اههق قعلو 4 ةاه | ءانمضخ خر ك1 كدعلا ةَخاق ءادرح لاب تراصو



 ' ماو ةمآلا ترجهو اهناكس نم ضرالا تلخ ىتح بارما مو
 0000 ع هر ى ديفا د ريسسملا لاو
 يقرلا بئاجت نمنيئرق ةدميف ايروس يفةيبرعلا ةيندملا تدجوأ »

 : هلثم ىلا لوصولا يف ةديدعلا نورقلا نوينانويلاو نوينامورلا ىذقام

 « قئار رعشو «لاعسدأ تاذ ةليجج ةغلو « رهأب ناقتاو ةعلدب ةسدنه

 « ةيصخ باضهو « ةرخاف ةيلح دك و « ةريهش ةيقثمد ةحال

 امدع حبصأ كلذ لك « ناروح ضرأ يف ةيقار هعانصو « ةعئاي راجشأو

 ؛ ةيماعلا دهاعملا اورمدف « ةكرابملا ضرالا كلت لئابقلا مدق تئطو ذنم

 ىلع اوردق,م لام لك اومدعأو « ةلمعلا اولتقو « ةيعانصلا دهاعملا اوقرحأو

0 

 « دبعلا اذهل اهناكس لع

 ا 0000 02 مص ددع اذ هان دمع ىح ايروسل سيل
 مهن ديفت اهب ةهيبشلا وأ هيمسرلا تاءاصحالا نأ ريغ ؛ هيلع داهتعالاو

 : امايب اذهو سفنالا نم نيالم ةثالث نوزواحتيال

 ناكسلا ددَع

 قشمد ةبالو يف ا

 باح ةيالو يف اة

 توربب ةيالو يف 0

 نائبل هيفرصتم يف 0

 سدقلا هيف رمدتم يف 51000007

 عومجلا + 6 ةبقر؟ ٠٠ ٠



 - ما/-

 ةيروسلا تاءالولا هذه نم 000 د
 ع

 ينايام

 ربم واش لك يف سفن الا ددع

 قدشم 3 ةيال و /

 نسدقلا هيقرصتم 76

 ا لعبا رط لهو ضرالا ربغ ُض ل تلد له « ًاحعايف

 ةداعلل قراخ ءينش - سفنالا نم ان ويلم نب رشع مضن تناك يلا ايروس

 ةبحم يف ينافتملا يروسلا نأ مأ « نيبالملا ةثالثلا نع قيضن تناب ىح

 ضرالا نا « الك مث الك؟ا مهره ىح اضغب و ىلق امل هبح ىلقث ا دقهدالب

 فيملاو « اهحسفي لدعلا نكلو « صقنن ةننا لو دز لو لدبتا لو ريغتت ل

 ربطلا نينحالو هنطو ىلا ني لازب ناو لازام يروسلا نأ 5 « اهقيضي

 : هلوقب هأنع يبرعلا :رعاش 356 لاغو زيزع لوب هيدفبو هك

 لم دبا ةديحو 7 فلا ل ضرالا ف لرف 1

 * ةرجابملا ءدب

 ف تناكف يشر عبر وح نم ايروش ن ف ةرحابملا تأ |

 ًاماعف اماع ةدايزلاو ومنلا يف ثذخأ مث« ةليلق ىلوالا رمشعلا تاونسلا

 ددع مهضعل ىمح ةريخالا ريثعلا تاونسلا ىف انصر

 : ايرقت مهنايب اذهو سفن فلأ نيسمخو ةئامسخ نالا ىلا



 ا

 عومج ا 63+ 6 ٠ ٠

0 

 ةدحتملا تابرالولا يف

 ناتنح 1

 لييزاربلا «

 تاكا «

 ا

 نييليفلا (

 ايدوأ «
 يراك ا رطفلا «

 ”اراطق الا رئاس 4

 0 6 ايلا تايسأ)#
 بالا لع نوكت ال اهنأ ريغ ةددعتم عاونأ ىلع ينأت ةرجابمل

 ه0 د2 ىذلا يروسلاب فيكف « ةدحلم بابسأ نعالا
 لآ الآ ىضانو © هربغ ىف ريثكلا قع ةيف لياقلا# ىطوي هنا

5 0 

 لح [؟ كك عى دعا قراشو اذه الا مو لاوهالا نفر هتاعح

 نع جئابلا دابطضالاو «ةرادالا ءوس نع ءيئثانلا شيعلا قيْص وه

 رطفتي هيلقو هرحم نا ول ىشاعلا لجزلا املأ ناذللا امه «فمملا

 . مهل رب كب 0 يردملا رغاشلا لاق ئ افساو ا هيلع

 هكر وهام لا وهالل بكري هدالب بحر يروسلا لع قيصل ْ

 هيئاكر ا نا الإ يش امو ىوهلا مشل : 1 الا 8-3 امو.



 هدشنالتب 0م

 ْ /ة,-

 كلذوه وه « ناكنامز يأ يفو «ناك اهأ ةداسلا امأ يروسلاف

 يذلا « ةمنملا يلاعلا « سفنلا نزال <ءاكذ ديقتملا « اطابشن ءوامملا نحر
 قيقح ؛ يتاذلا ركملاب رانا ل نهرو ىغم اهف نهرب

 نويل ةعماج سيئر هترواروتكدلا هفصو اك يترلا عاونأ نم عون لكب

 لواملا هباتكيف ةيواسنرفلا ةموكسلا نم ةيماع ةلاسرب بودنملا ةيبطلا

 : لاق ايروس نع

 نيقينيفلا كنل 2 لسن هل 1 0 راحتلاهتعيبطب يروسلا نا»

 ةمواعملا راطقالا دعب أ لع قفخت ةبراجتلا موليطاسأ ةعرشأ تناك نيذلا
 «للملاالو للكلا فرعبال يذلا طيشنلاينرعلا رجاتلا كلذوهلب «ذئموب

 امف هل تردق ولف لبنلاو ةوقلا هيف رهظن لسن نم هنال هتعيبطب لاحرلا

 يف ارخم ارود لسلبو رك ذب نأش هل ناكل ةيتيتح ةيساب 00

 4 ماعلا ُ رأت ظ

 عفر نحنف « فصوامف عدب ًاو«لاق اف رولا قدص دقل 5

 ترادق ول هنأ مجأ ا ماعلل نلعنو داش سوؤر لع ات

 شهديام ىقرلا لاء يف مهل ناكل ةيقيقح ةيسايس ةأيح نييروسلل

 ن* يلاو نييروسلا نم نوركفملااهبلا ىعسي يتلا ةباغلا يهو «بابلالا

 هتديأو نوكلا تراسل قطل نقض ١ د قلاده عمتجا املجأ

 اهل ميقتست ىَح ةيويملا رومالا نم رمأ اس ةمال ميقتسي ال هنانانرا

 ةيسانِسلا اا

 « ةفيرشلاة يسايسلا ةايحلا هذه بلطن اماف حالصالا انبلط اذا ني

 مج يف قولا ددعلا 5 0 ئوق.الا رصنعلا 050 حالصالا باطل

 ]م 2 ١



 0 ه٠ ع

 ةفاخم ةيقارلا مالا 01 راك شيعت اها كتل لب ةواملا ةملكدلا هذ

 يف ان ريغ“ راحت ملو دوخلا اذه ىلع انمد اذا دوجولا اذه يف ىثالتن نأ

 ل ءاقو ءاقنلا عزاتت دعا ةيعيبطلا ةدعاقلاب "اع ةايملا راوخم

 نانا قبب ناديرو ننامعات اثنو ناين اهع انتابعا انتدلو موق نحنذ

 نم مطقأ كلذ لع ناهرب 6 6 الدب ةينامعلا ات نع ىضذرت ال

 - ب ط : ا 2 ا5 ولو ءاعم امايحو انتايح هب ىذلا حالصالل الط

 ىلا ءىبس نم ىرئام لع يرحن لاملا انكرتل نوفجرملا فجر اك اهنع

 مثجتت ١ ذك «لالحمضألا قلرط ا اهمعيبطل ىهو 1

 ةلودلا ةأمح لع ب ر>و نطولا ة 4 أيصل ب راطلا 0 رآ املا

 لقيلف «روفب مدو ضبلب قرع ارا 2 اكسو

 لجسي وهو ًادحأ رظب ال خراتلا نافا داون تان[ د ءاعلم قولئاقلا ام

 ظ رشف أرش ناو ريفن ًاريخ نا هلم ناسنا لكل

 د بلطي نم له ِ؟ ةينطو 3 3 1011 نييرفلا ىأ

 نأ اذه دعب حصيفأ : تو 35 ءاد ا ل نم مأ « ايحتل كحالصإو

 نيل ع ىعملا اذه قالخالا ءاملع ىعسل اذام أ 0 5 0 كلذ نا لاَ

 اولاعت ؛ قفشتف هقفت بولقو عمست ناذاو رصبت نزع ذل وغاب

 ان اواوقو ةيندملا ةماكحو كللملا ةنفامتم ند ماعلا 0552 ها اورظلاو

 0 6 فراحلارايتلا اذه 3 ةيح ةم اك شيعت 0006 5250 دعلا

 ء ملاعلا اذه نع ةمان' ةلزع يف نحنو ةيسايسلا انتايح ىلع ظفاحت نأ ردقت



 ّّ ةأ 0

 باق اناو ناغامدو نابلق مل مأ ء رخآ مدآ نم مو مدآ نم نحن لهف
 اذهودحاو مهيفو انيف لقعلاو دحاو ملاعلا نا ذك ؟ دحلاو غامدو دحاو

 ايهاز هماع يف ًارهاز قرشلا ناكل هج تالظ يف طبخت, ناك امل برغلا

 ذيماتلاو ًاذيمات ذاتسالاراصف رمالا سكعناو كالفلا راد مث « هتراض» يف

 نم لك لا ا لو مدقتالف « نوؤش هقلخ يف هللو ًاذاتسأ

 لصو بردلا ىلع راس

 7 مينع ىلع تيدي, نأ هتعيبطل عيطتسإ ال يروسلا ناك املو اذه

 ءانطفلا ةعساو دل 8 صضرألا يفايرص لذ لا نكشتي 2

 ةعش لك يف نهرو اهم ةث لعأو دا ىلا هلساقنو هلك
 ناوتعوهوه هلأ ةيرادالا مصاوعلا ةمصاع سراب يف ىح همدق اهندطو

 كلام از ير طا مالا 00 محازي ةملا لاثمو دملا

 اونوكي 1 « رمدم يف نييروسلا غوبن ربظل أ فتك ىلا افتكو بنج

 اباسو ةدامحاشاب ليلخ لثم ًارادتقاو ةءافك نييبروالاك اهفئاظو يف

 حجت ذاماف ؟ ةريطملا بصانملاو تارارولا يف اوعدرت نمم امهريغو اشاب

 نوححت, الو ةندمتلا ماعلا دالب عيبج يف رهابلا حاجنلا اذه نونرر لا

 يف يقرال مهدادعتسا ىلع فاكل يلدب اذه ل مهدالب يف

 مهدالب قدءانك رف |[ مهناكما يف نأ ىلعو ةيقارلا دالبلا

 ! ؟ ةيقيقح ةيسايس ةايح يطل ترؤذوت اذأ

 باوجلااف ؟رصصم ريغ يف ايروس ًافظومىرئال اذامل : لوقي لئاق ترو

 فئاظولا كلس يف اومظتنا امنا نييروسلا نأ وهو ًادج لبس كلذ لع
 ىرخالا البلا يف امأ . مهتموكح اهتموكح نأ هرابتعال يرضملا رطقلاب



 مهنيساجريغب اوساجتي 7 مهتينطو ناف الثم ةدحتملا تايالولاك

 ليبس يف ءيش لك مهتبحضآو مهنطول ميظعلا مهبح ىلع لباد ا

 ةياغلا هذ هل فئاظولا يف يننجالا اومحازي ل ناو منا ىلع .هب ظافتحالا

 لا د صتسا يناه ةيروبج نا ىتح « ةراحتلاب هوهاز دقلف ةفيرشلا

 ا ةراحتلا ءاطاعم يروسلا 0 هيف رظحت اماون سلجم نم ًارارق نيماع

 ”الل تارالو اياب هلأ عم مثدالب طسو يف ىح نيينطولا ةمحازأ

 ةيراحتلا ةعيبطلا نه هئابا نع هثروام الاهدنع لعالو يرطفلا هئاكذ ىوس

 [ ا[, اهنااخأ ف رعت وداللا ةحاب مكتب ىح نامزلا نم حدر يذع الف

 ةيلباق وذ هن! ىلع ءاثبدحو ًاعدق نه ا ل آنا

 ا |1١ ىو ةضقن ال .ةانملا 0 .ج يف حاجنلاو يترال ىمظع

 هدالب يف ءاقتبلا عبطلاب رثآ كلذ هل ىنست اذاف ةيقارلا ةةوكسحلاو ةملاصلا

 "00| اد رومو قزرال امسنم اف دجوو اهلا مهْنم رجاه نم داعو

 يهابتف 0 ىلا دبر هحتنت ام يعيبطلا اهلا ىلا م ل ةكحأو

 هاك ماعلا قرم لا د

 * ايروس ىلا ةرحاهملا

 ”00007 07 نامرف ايف ساثلا ناق انزوس ىلا ةرجاهملا اما

 دسقيف دفاولاب مقل جازتما نم ةفيخ سجويو اهيلا برعلا ريغ ةرجابم

 00 ا تاروظحت كانه نأ دقتعا اعرو هعلابط لدبو هقالخأ

 اهنام اهملا ةرجابملا ىم ىربال قيرفو . ل ردتلاب ةريدج

 اا كاملا ف زب لوألا قيرتلا ةفاغلم فاي الو اروظخ وأ

 نوليحنو نوحمدنب الو نوحمدب, برعلا نأ حر اهلا ةرجامملا



 2 ةرم 0-0

 ظعأو مفاش ربك أ ةفايضلا مركو ةغالا ةفاطل يف ملو نوليحتسي الو

 بلقو بحرزردص تاذ دالبلا نوكت نأ ديرأ تنك ناوين لع «ريصن

 اهل ناكاذا ةزجامللا ن. اسأب ىرأ ال يناف ديدبالو بيرقلل بجو عساو

 صاخ ماظن
 «ةحيتنلا

 هما ها ١ |نم انت ا ىلا ةحاطادخا قدا انو نأ

 نع منان .ةشيعملا قيضو ةشمملا قيض نع ةئشان ةرجابلا نإ 0
 نكع.الودايدزالاو ومتلاب ناذخا اهو تارادالا ءوسو ١

 حالصالاو« حالصالاو حالصلاب لب هاركألاو طغضلاب اعماما فوق ولا

 3 ةيب رعلا ةمالاهادصتددرفتوربب نمهتوص عفترا قوقحلا نم ق>

 ال هوجولا نم هجوب هنع عوجرلا ا نكمي الو ام اضتأ ل ل

 _ 0ك نيبمسل نأ دحال ينبني الف « اهتامم هنودبو اهتايح هيف

 اذا ضيرملا ىلع حانج الو تناكةليسو 00 فادي نء ىلع

 الو « هلتقيل هءاد مثكي نمئلهجأ الو ناكل حم يأ نم ًاقذاح ًابييط بلط

 1 و « مهذلا نم ز 0 ىلع يع وه وأر يقف نسف 0

 « توملاو ءامتشلاب كال ىذرب نم ضْغبَأالو « ةايحلاو ةداعسلا كل لطي
 كيواسب نمت بحأ الو ءليطان الا هعدختوأ دوعولا ردت نمت

 هظقونال نم م « هرحغ ىلع اك شعب نمنىصنا الو 0

 ا 0 ركرملا ةموكح ىلع نذا بجاولاف «رذنلا هظعوت الورجاوزلا

 زك رماللا قي رط ىللعو محلا كلا ك1 ةدغاف ىلع يدا حالصالا ىلا

 ىقتبأو اليخ ورق ياسا اهدادمعتسا سس 0



  ةإ# كك

 ذاتسالا ةبطخيف ءاجام ةحصىع ةريثكل دهاوشلا نا سيرا

 مه يف ةيلجتم اهناو ؛ « ىصخت نأ نم رأك أ يه لل « هرابط دمحأ خيشلا
 ا 0 وأ رشم ىف نطوتق اهناثبأ نم ايروس رداغ نم لك

 ا اطل ةرجايملا ةلآم تناك الو . داللا نم كلذ زيغ وأ

 3 نيب رغتملا ادا لل ةسام هيا ىف تجمعا روس نال انرطن

 اصوصخ كلذ لع مالكلل ًاعساو لاجلا ىرأ كلذل ءاهلا نونحت ءالؤد

 امتانونكم اوفرعو ةرجحلا اوب رج نيذلا نم نيريثك انبي ناو

 نذوب نأ ور - ( يروس رجاهم ) ةبيلص يدنفأ ليلخ

 مدلكلاب يل
 ةيرلص يدنفأ ليل مالكلا - سائرلا

 اك
 ما ص ىردفقا لءام 7

 « نولطب اب كردمعي هللا ٠ ريودا, كرمعي هللا »

 «ةداسلا اهعا

 ىلع ددرم, اهلها دحا نآكو ؛ « رودلا » ىعدت ةعيض قاتل
2 3 0 

 اهقاوساو قشمد تان ىار لك ناكف ءامفهل لامع الارغك «قشمد»

 ى» روداب كا هللا » : هسفن ّق يدا اهعانلاو

 (نر دانا يكعج)

 ظ



0 

 قشمد؛/ قفا ةئانطا ىف لجأ تلا ا ا طقم ريودلاف

 اهميعلو امانجو

 ( قيفصتو كحض )
 ابف سل( نو لطنرو عدت نان قام 1

 تاقتناو تلجرو ترفاس الك انآو « اب نيئالث وأ نب ريع قدا ٍْ

 هللا » : سفن يف ثمددانو سيب ترك ذن ةميظنلا ةثدستلا دا 0

 « نولطباي كرمعي

 (داح قيفصتو كحض )

 مل ناو هذه يتالك ناو« نولطل نع يدعبل بهل يداؤف نا

 ةءولمم سفنو صلخم بلق نع ةرداص يهف ةحاصفلا نم ءيش ىلع نكت

 اسر ا
 ( داح قيفصل )

 اهنوك نعاغر اهف تأشنو .ثدلو ىتاةعيضلا كل ٠

 ةعيضلا هذه ركذ ةضارتج ةطيرخ ايروسل سال 1

 ( قيفصن )
 ) نودمحن ( يبرق نيب نع ف يماقب مدقتا هطبرخ تا الكو

 اهيف تأشن ىلا ةميضلا هذه رك لل ءايحا « نولطي د هل 00

 ناميالا نم نطولا حو « اهبح تدوعنو

 ) داح قيفصل )

 الو عدبأ ال ةننط# هدد نك ةليمج رظانم « بذع ءاوه

 دقف ءةذل امداعت ال ةذلاهلهأ ةرئاعم يف دحجأ ىلآو . .. لجأ
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  نولطل 00 سراب الو كروب وبن الوةردنولال يب رعيف قور'ال

 ْ ( قيفصت)
 امنع هب امدحا ام ةدشل نواطب قشعتت تراصةيزياكنالا 0

 حمرا د0 ٍءلا رايد يف لتني ى ىلاف ؛ ء امل يل دم نو

 ! هللا دال تصح أو يع نم م ا انشاعمل الط

 ( قيفصل )

 انيددل يهو اندادجاو انؤابا اهنكس دالب نع نودعبم نحو ىتمىلا

 ( قيفصل )
 ىلا لوصوال امنوكلست فوس يلا ةقيرطلا يهام انوربخالا

 ؟ أف ص يلا نم ا هلا

 ةيقيرفا ىلا رفسلا لع عزاع يزيلكناب عمتجا ميظقع نأ ى 9

 ضرعت الف رشبلا موه ةلك أ هدصقت ا ع

 ا لا ءالؤع كلك ااعرو راطخالا ةذه لثا كسفن
 |0900 07 0 كتصااذا يناف < سأبال : ةانأو ءودب. يزلكتالا

 001 | ]طا تيضتقا اذا هرب دعب هعبتت مث يريغ ًادحاو ةيزيلكنالا

 دالبلا كلتع

 ( داح قيفصت )

 ' ناف تماذاو «يزيلكلالا اذهب ءادتقالل عوطتم لوأ يتداسايانأف
 يدعب 0 دا ىذالو ا

 ( داح قيفصل )



 دا ؤؤفلا ناف ةعبقلا ائدسل ناو 50 ىلع نهرب فودس لبقتسملا نا

 بروس لظيسو يروس انيف

 ) داح قيفصل )

 ةيعيبطلا دهاشملاو لقاءملاربغ اندالب 00266 ل ناو هنأ ىلع

 سلو «غابردلا ايفون نم الا ا ريوس ىيغانو كلي 0

 نم الا يتتساو توري يف ماظنلا داس ولو « اهلحاوس نم الا رم ىن
 ةيافكلا كلذب انل ناكو:راطقالا لك نننيمئاسلا دوفو ا

 نيحاترم انتبلو

 هيف مالكلا ناكمالا يف ام ناوخالا اب ءااذه يعوضوم ناو

 هقح ينوب نأ نودب ةليوط نيس
 ( قيفصل )

 بطملا نم عدب أ وهام يدنفأ ليلخخالا تالك يف نا  سنئرلا

 0 يلا لئاسولا نعان لل نيذلل ادهاش هسفن نم انل ناو 4 ةغبلبلا

 سوفتلا لك تناك اذا ناوخالا اهأ هنا .ءانتياغ ىلا لوصول"

 كب ردنكسال مالكلا ناف ن الا. ةرهاظ انلئاسوف ةلك اشلا هذه لع

 ظ ةناك رعأللا ةدعاف ىلع حالصالا عوضوم ف نوم

 : ةرنالا ةبطخلا قلاق كلب ردتكسا ضم 0
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 ةيزكرماللا ةدعاق ىلع حالصالا

 ىزكرمرملا تت تورم ,ل وم كب 00 طم

 مدت بيع ةجيقن انيئاصم - رارسالا فاشكنا  ةايحلا ىلع رطخلا فقوم

 نينانفلا ةحاح يزكرملا يملا لثم - ةيضقلا هذهدهاوش - انعمتجم ماظن يف

 0 عى لك يف ةنباشو دالب ِق لا قومسدلاو ةياكارلا 12“ 2 خل

 ا ا ساولاو قوقحلا لك يف ةمالا رسصاتع كارتذا ىذتقي روتسدلا

 يزكرلا كلا 00 اولا روتسدلا ليقف: يبس هي دكرملا جب كارتشالا اذه

 ه1 15101 ىف لودلا حلاصم - حالضالل ةحئتاس ةصرفلا - يزكرماللا كلاب

 هبلطيام لك 51-5 الوم ُق أوددرت اذا 0 برعلا دع طل بازحا

 | ةماعلا ةرادالا يف كارتذاو ةبالو لكو رمدنع لك ةحاح بسانب ماظن برعلا

 نودعتسم 0 ءادرش نم كد ال ناك اذا

 كا ا
 نبب يهف «راه فرج افش ىلعةريخالا ثداوملا دعب ةينامنلا ةمالا

 "اذا نزلا نيد ابا نلازظنت « رلظملا لبقتسا او ملؤملا ينضاملا كلذ

 لجولاو فولا نيعل اهدغ قمرتو
 ممالا نهذ ىلع رمت « ةايملا لعرطخلا فقوم ؛ فقوملا اذه لثم يف

 اهضعذخا تاقاح « ةيضاملا اهتايح ثداوح دارفالا نهذ ىلع رماد



 هلا يف ل بسس هو
 ربك ر ماللا

7 
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 | فو 3 ءاروع |
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 ثداوحلا نهر يىهو هرت ملام طابترالا نم اهنيب ىرتف ؛ ضعن باقرب

 تراص ثيح' ىلا اهمقاس يلا رارس الا ا تفقكشتو ءاهعوت ا ١

 ىلا مث ناك نا:ةاجنلا ليبس ىلا ىدتهلل كلذ نم تفرع ام نعتدلف

 ليبس ةاجحنلا

 نم انءامجا ىلع تعابلا وه هيف ةمالا تيمقالا يذلا رطملا 5

 ىرىذلا وه ضارثلا اذهو « نيمآلا دإبلا اًذهيف بوسو بدع لك

 ١ عامجالا اذه نم هيلا

 ىلا نحل رئاسو اشاصا ىلإ ةرخالا ةكبلا ترا د00
 نم الو ةفدصلا تان م تسل ةريخالا تاوئسلا اني اكل

 كنا انعمتجم ماظل يف دق بيع ةحينن يهامماو تخبلا ءوس ثداوح

 لع ىومتاال انحبصا نجح انيشف ايش اننعضاف انف فاس
 عماط لكس ةلك أ انو فضافسا 00

 ؛نذا ببسلا وه اف انطاطحتايف ببسلا وه كلذ نكي. مل نا لجأ
 ةلوهأم ةينامعلا كاملا نم ةيقابلا ةيقبلا الا اب كير الو اند 0

 نم ًائيح اهنم ءزج لك ناك لب سانلا نم نيبالملا تارشمب مدقلا ذنم

 عبنمو ةزاضخلا انف لذا توعتلا اه تناذ ةلؤدلا ) ةم رهدلا

 لحو رافقىلا اهضاير تلوحن ىتح اهب اصأ يذلا اف ىحولا طببمو مولعلا

 .لذلاو فعضلا اهالوتو لهجلاب علا اهيف مف لدبتو ىلا دعل رتل 0

 نمىهالءةيئانلا نادلبلا يف اهنع ةبغر اهولهأ اهرحهو زعلاو ةعنملا دعب

 ودق اهزانبأ الو نسف اهوشل الو فلانا اسناز ار للا ا

 اندارفأ ن نم ماعلا هدهاشي ام ليلدب من 'ابآ يف تناك يلا ةيرطفلا ايازملا
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 0000| ىلإ نوراحت ثيح اهرائمو نضرالا قراشم يف انتاعاجو

 ف لا نعد مهعم نوريسيو مهنوواسيف ةراضحلا رامخم

 "000 001] هود ةراد نمضالا نالوتيال كودقلا ناك اذأف
 ا 00 لك ىف يأ انممت ماظن ف بيع نذا وه امنا انرخأتيف

 . ةيزكرملا ةدعاق ىلع مكحلا يان يك امو ةيوقتلا

 دادعت ىلع اذه ىفتوم يف لا _ناةداسلا اهب "222 نم نسل

 كلذ نم 700 لب اهر 0 ايو ةيدكيلا ةدعات ع ركملا بويع

 .نيليلق موق يف ةمالا رد ةرادا رضع يذلا ركحلا 00 لا

 هنمدحاو وضع ىلوتب يذلا مسجلا نا ا ا بع ىف

 لاشلاب ءاضعالا يقاب ىلع يضقيو مسجلا كلذ تاجاح لك ءاضق

 3 اتا عتنما ىلع هةر ل اك لع قدصل ًادملا اذه

 . اهلا 00 [ةمآ لك ةحاح 0 اللا ىلا ني انعلا رشم

 ا 0117 افوصأ ىف ةناتم صانع نم ةنوكم انتا نال كلذ

 007 ااا ردا اهنم قءرف لكو اهماداغو اهتاجاحو اهقالخأو

 000000 | ركع الو ءةذحاو دب اهترادأ نسحن نأ نكمي الق هاوس

 دحاو نو !معاح لع

 هأوس سيع يزكرملا كمل | يف نكي , لول ريطخ ر ءأ كلانهو

 عم قفتت نأ 0 ةينهك را نأ كلذ« هيلع ءاضقال هدجو وكل

 ركحلا لل هأن كد يذلا ناابتلا كلذ ابف ناك دالب يف يووتسدلا كحل

 اهنوؤش يف رءالاو يهنلا ةبحاص يه ةمالا نوكت 1 كيس

 « نوؤشلا كا ةرادا ف ةيذل نع ةلبكو ةك احلا ةأيم قل



00 

 ةلياشلا هت. ةيوكح لا ديس نوكم' نأ نكمبأل ةرآ رلاو

 رين هل ا لا نالو لاصملا براضتو تاجاملا فالتخا يعادب

 تعالاو او كك نا ءاإ كاريشا رشا

 ةيزكرملا اذيم لع نكم ريغ نءابتلا كس ع

 ةقلعم تناك ىلا لام الا ةبيخ يف قيقملا سيلا وه رفانتلا اذهو

 نال .- هلاهاو ناثوعنملا | للف و يف سيسلاوهو روتسدلا نالعاب

 حلاو هاوف ل كي فو هر لعوأ هيناحي ة 35 كا سلا مأيق فو

 -الصالا ىلإ ةرغن لك ةفهاكمو ما 5 ةطرافل مل ىلع

 هنالعا دعل هئعانم روتسدلا نع طق تا نكت اننأ ا ىَج

 9 ىروتسدلا 55 نب قيفوتلا مدع 0 لك

 قدرا 5 5 هيضتق زها ارش كلابه لب ةناثملا اندالب ىف
 يا هم حاو ردنغ يف ةزوصخح هطانم | ناوكل نا ودو هتعيبطل

 00 رصنعلا اذه تفوق و كح 5 دا 00 ضال ل ناكل . اى ا

 هرعأ ل 6 نولغملا محملا 0 تااغ ءلا مدخلا نقوم رس دانعلا 10

 م1 ل ةيليم ةماوكممل : اهيل ا ةانملا هلع عم ىو كالذل

 رخ الا قيرف لك قمر نييناملا نم ةدوقفم ةقثلاىرن كلذلو « رذحلاو
 اهموكحمو ابك اج ابعججأب ةمالاتلغتشأ اذاو اءوساكاد هب أظن

 0 لك تمهقو ا < الف ةلاخلا هذه أمم ءصخقلا يلا لغاوشلاب

 0 اهآاصم لك تاطعتو دالبلا يف ةينارمت

 1 ىوكش يب وه دقت نيذلا ءابطخلا 00 2 اهمأ معمس

 ناو قيكش عمتجلا اذه ريغ يف انعمس دقواهقوقج مضهنم ةيبرعلا



 ل 3 ٠١١1

 د12 ق رورذلا اناوخا ةااناذا ف نر لازء الو ا

 نم كلذ لك« نابلالا دالب يف مفادملا يودو نولا يف فويسلا ليلصو
 هب ويع نم لياقلا الا نيبن ل يذلا رضاملا يملا لكش مئات

 انطاطحا يف ببسلا وه دسافلا ماظنلا اذه نأ نا ناف

 فصن عاضأ يذلا وه ناو ان كح يلا ىئاصملاو نحلا لك ةلعو

 ناكنا هنع علقت نأ الا انيلع اف اهقايإ بهذي ناتو ةكيلمملا

 ةايملا ىف برا ايل

 مل ال حاز رضع ةاضرمل قفويإ مل يذلا 0 نا

 لوز نأ هب نلخأ

 ال انب مويلا ديرت ال انعتالتبا ىلع ةرداقلا لودلا نا متن

 نكلو انعمت# ماظنناو انرومأ حالص ديرتي ه لب ا نالا اننا بخل

 ىلع انويدو انتراداب هقلعتم طاصمو انضرأ يف قفارم اهل نرأ سن ال

 اموكس ىلع ىقبن لهف انينا ربظ نبب اهاياعر نم تاعامج 1 اورام

 ا |ةاومأو اهللاصم لعجت نا دح ىلا انترادآ تءاساذا

 كاذ عم وهو '01 وأ[ رصاق ناك ولواهلام سحاص ناسنألا

 لالا 0 فرصا ءوس نم هل اعنم نتلالا يف هيلع رجح

 وأ 0 1 لمان الثل هج كلذ هقفتلف « هيلعرشلل قوقل ةنامم

 ظ 001 تماس 1 تتلو هيفا

 50 شيعي نأ بعش لكتل هيف ن 5 ناك يذلا ل1 عماد

 نم ايندلا فارطأ ابرق راخبلاو قرتلا . كنربشلا ايي نع لزرع ءاشن
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 ضرالا مأ تحبصأ ىتح ملاصملا تطبتراو عفاملا تكرتشاف اهضعل
 | ءارمذلاو ءارسلا يف ةنماضتتم

 ضرغلا نأ كارتالا انناوخا نم قوت آل ماظنلا اعلا ضعل مموت

 ناف ؛ةحصلا نع دعت ساوهو «ةلودلا نع لابن الا ةييرعلا 0

 يدوب داك يذلا دسافلا كلا لكش لادتسا الا ذنرتال هب رعلاة كل

 وهو مو ان حاجنلاو 0 هدذحو ةهنم ا يذلا ركملاب ّت ةلودلاب

 ميعص نم مويلا 1 احلا ةايهلا تناكولو ن0 ريدللا ةدءاق لع كملا

 اذه انفةوم سف: ابعم انفقوم ناكل شرق

 كلذ ىلع ديزتو كارثالا نع لاصفنالا نودبرب ال برعلا نا انلق .

 اعاو تزح لعاب زح نورس يي 3 ممم ةئفل نوايع ال مها

 ليبسلا امل حتفيو اهترّع نم دالبلاب ضهن ًاحالصا نوديري مث
 حالصالا اذهب موقي يذلا بزملاف «ةايحلا يلاطم يف مالا رئاس ةاراح

 هإ و مك وه

 مث اذا نوروذعم برعلاف كالحلا الا ةيكرتلا ةمالا تبأ اذا امأ

 ةولا يف اهعم مهسفنب اوقلي نا لبق اوددر'

 ةرصنالو ةلودلا نع لاصفنالا دررتاال ةنرعلا ةمالا نأ

 نوكيف ء انو ؤش فالتخا ىلع رصانعلا ل كة جا> بسانب ماظنب رضاملا

 نوكيو ةيلخادلا مموٌؤش ةرادا يفايلعلا ةماكلا ةيالو لك لهال هاضتقع

 ةرادال ةحيحصلاة ب فلا ىلع ةمئاق ةيباين ايلع ةطاس ةينامملا ةمالا عومجم

 ةماعلا نوؤشلا



 م . ٠ع 0

 0000 00 1106 ةلازع ةموكح دير اننا كلذ ىعمو

 الف تابجاولاو قوقملا يف نيينامهْءلا عيمج ايف ىواستي هوكمل

 قوقلا نم قح كل 2 الو قوقملا نه قحب قب 0
 0 أ اينمدا كر "1 ء ندلا ىعادبالو سنحلا | يعادب ال

2 

 ”ارا الا بم ا
 م. 3-2

 خالسالا دشن اذاق ؛ ١) 0 ١ ف يش هك
_ 

 نب مدقلا | 0 ا 01 ا انا وغ انما أه هاضتقع

 ئركلا مال

 ةدعاقلا هذه ديال 0 نا و هما الا ةيدس اكيدلا/ 9 : دعأق 1 57

 3 كو 0 م 4 ااكف 0 نم 0

372 
 دم) حر

 اا الا ةقرطلا كب ردتكسا قرط تا سيئرلا

 ؛ ةينامعلا كلاملاك ةددعتم كلامم ةرادال قرطلا ربخ أمن اىلع انها ريهامج

 عوضوملا ناو 1 اهحور 4 ا كلقع 2 ةقيرطلا هن ان فصو كقو

 صيحمتلاو ل ا 0 هش لاَ 3 و ليلح

 سل ةلتفلا 8 دمع نسب ا ءاللا ن 1 ف نب د يدنفأ 3 0

 عم ينكلو . ةيكرماللا ةقيرطلا ىلع اهتراذابالا ةايح اندالبا قبتم ::
 َّى ا ذأ الإ ةرادلا قر 1 م 4 ٍرط يأ ندحأأ انا كلذ

 نا

 نراثتسم نونوكيب موي ناجبالا نم مال راحت اهدرفت

 ىثخام اهيف سيل نيصاصتخالا ناجالا فراعع ةناعتسالاناؤ : انل

 رم 46 أمم 1 يطاوم كم 1 1 ىلا هو ا 000 ا 3



 هس ١ 6 ع

 ءالؤه لاثمأ فراهع ةناعتسالا تن رخ امهادحا نتكلمت الثن ا

 ةلود لع تزافو تمدهتو تّقنراف 7 نايايلا ا م نييصاصتخالا

 - نراشتتلا عال ا تف اع ةيناثلاو « ضرالا لود رد

 اهداعتبا هحبشل تن اكو م6 2 05 تدهتراف َُ ةيئيصلا دنهلا يهو

 حالصا ال هنا لول ةوفصو . الع فاجاالا طلسنو اهلالقتسا لاوز

 فناجالا نيراشتسملاب الا قيفح

 ةناعتسالا عنمي مير 0 هللا اظنلا وسل 11 مالاس ىلإ اع يدنفأ ملس

 لكل ةيلخادلا ةحاملا ا ىلع مكاق وه لب « ديعبلاب 0 برقلاب ال

 انتحال عضو يف ان ,كف امل توريب يف نحنف « تابالولا نم ةبالو
 بناجالاب ةناعتسالا موزل ىلع انعمجأ ةيلحلا انجاح ساس أ لع ةيحالصالا

 . اهساغو 20 اللا يدابم يانيام هانررق اهف نكي ل

 هفأم تاطن 3 انف لئاخدب كفرَع 1 اهحاح ىرداةنالو

 هيك رماللا ئعم وهاذهو ةارضل

 كو سابد ديفا لراك عم نوم املك د هنالك دمحأ خيشلا

 نييصاصتخم .الا نراخو ءازاب امم باطن ةيالو

 بابو ةيزكرمالا تار جمان رب نيب سيل - نوم كب ردنكسا

 بزح جمان رب ناف « فالخ يأ تاي.الولا ضعبب ةصاخلا ىرخالا حناوللا

 سلح قوهح نم ةبالو لك يفظوم رايخا نا لع "صن ةيزكرماللا

 رخ الا هفصن نّعملاو ىلا اهألا نم هفصن بختتملا ةيالولا كالت ةرادا

 5 نيفظو اا 0 ف ةقآ ,الا قلطم وبف#ممسرلا واقذلا ماس نم

 ساجملا هطالسلو ةعرأ نا اوقلا 1 ا, الأ ديف 0 ةباالوال ةيلخادلا رومالا

 ١م



 ظ 0006 ئ

 ناجالا نيفظوملا ىلج ىلا وءدن ةجاحلا نأ ىأر اذاف (يباينلا) ىومعلا

 نيينطولا يف ةرفوتةهربغ ا 0 ١ ىلا ةفئاظولا ن خذعل

 عضو ىلا وعدن يعا ادال اك هعتن. ينل ردا من د نم عئام الف

 لكلام ادام فناج الإ نييعل بجوي 3 0 يف صوصخم 1

 م4 نأ بزح>ال سيلو اموؤش ةرادا قح فرط رط

 ريرقت نا « هعم قفتي.ال ام اهم ةصاخلا | هاا 0

 مويلا هنم وكشن يذلا وه تايرالولا لكل ةدحاو ةلاح

 سابد يدنفأ لرش ىف دص نا تان يدنفأ كفوري روتكدلا

 لاق امناو ؛ فاجالا ةراشتسا ةرورض» نوفرتعم اناكو جازملا دب دح

 عيمجلل ةحابم مالكلا ةيرح نا م هيلحل 1 لاك

 عيمجلا ةحابم مالكتلا ةيرح نا دخلا - شرا

 ( ةلياق ةرمف )
 م00 حاملا انناوخا نآائلق ةيضاملا ةساملا ىف > سيرا

 000 ةرمضح مهب ودنم نمو « رع ل مهتع نيب دك كا

 20001 ةديرجسحاصوةينانبللاةضهنلا ةيعج بودنم لزركم

 ةيبرعلاة.ض منال وهترزا ومو نيرجابملا يقر نع ةلك هترمضملو كروب وين نم

 ن الا ؟ءماسم ىلع اهقليسو ةيحالصالا



١ 

 لاءا 

 ني رجاهملا قر

 ةيحالمصالا هيب رعلا هض.ملل مهرزا ومو

 ل ىرثألا موعل 1

 6 نوحلصملا لع مالس

 نر 3 00 1 نب رحباهملا 1 نع لك لوقا نأ تلك

 مك ف يل رصاح يناو ممم مظعالا داوسلا ليثمتب فرشلا يل
 ظ ديم ا عيرسلا

 كارلا 1 جر يذلا ماهنلارطقب هنشاةدابسلا انا نورد

 مثدالب مهظفل م 0 نو را 1 ل دك و مقا: اطال طقسا 3

 ةلازال ضرالا 00 يف نوبرضل ردمو رطق لك ىلا اهنم اوجرن

 باغلاو ةئيدملازنب نورشتنيوراضنلاربفوتل راوغالا نوئطبتيو تابكنلا

 مهف ا حابرالا عئاور ريغلا لودوعل م باضهملاو ةيدوالاو

 0 فئاغرلا لين لع مدقأو فبناونلا نم ا اصلان /

 مم نيذلا نيفلختملا ةمارك نم ضفخال مهعفرأ ال انآ - بلاطم بلاغم

 تاداعمبعازع طبثت . رهدلا تايداعل , ولاس ال تيذلا نسل من

 يلا ةلزأملا قره ناو منار لاق ا ماوقالا قالخأو

 ا مهيعأسم ندسحو م مهداهجو م مداهنجأب اهولا

 010 ىف لضافلا لداعلا يف راصنأ نورك زا يأ كل مه ارج الا

 7 ادا تاكو مهو ةفصنما ةيواسلا ةرطا يردك رخال ا ندد مهنا



 لملءا 

 ينط ولاروعشلاب حالصالا ىلع ؟مم مهئانص خش با رسدأو مهاب دأ بئاصعو
 000000000! ةكرطلاب دفتسا رجابملا ىف نحن ؛نوجلصلا اعأ

 دققتعلا ا هريغ مدقتو هدو# 5 نوكي مدقت. ال نم ناب

 000 اا 17 ةيزطلاب دقتعت . لمعلاو لوقلاو ةينلا ف صالخالاب

 0 طو رشم ةررثلا اد ا نأ الاء ةروتلاييتسملو

 رع دا لد ريشا ءاذعأ عم ةليح لك تعاض اذا ىتح ةيحالصا

 عيجنب "5 هزمحلا بوعشلا 0 لك ناد هب وفد ان دهس نا

 داوس الا ىادملا ال كوالا

 ىف لا ملا 00001 ىلا ةيراثلا كاملا ىلإ ةدابلا اما اورظنأ

 ةلرثمالا دعل ةلوثمالا 0 ىقلت ةعيبطلان | نا در 0

 ءاشسا يف ةقرثملا تازاغلا مذه ل امل انس نيمو ا ىدبشل

 عزعز ىح اوال نانا لا لراال لاو تارحلا تناكلا ةركلا هذه

 لا ضرألا فوج يف تازانلا هذه تيقب ول أ «اذالب

 هال ةراضح انت تناك انإ هتحب ىلبنو هب فتلنل دوعلو اهعدأ

 ىف عفر ذو ضروف يح هند 5 انكالو ان الو 5 م

 تام ىهوتاروثلاب وجوب ةعيبطلا تال رع نمناكاربلاف كدت

 دهع يف تناك يلا هلا هذه ناو لآ بجي اعاو انب هقفرو انملع

 اذا نحن .انهبشت ةدودعم نيك ارب الااهيف قبب لو ةيران ةلتك دوبعلا نم

 مجالا نم ءينلا لك أنو مدلا نم نخيسلاب رشن دوبعلا نم دهع يف انك
 لا )0 اطل ءارا انيق رأ نأ ىلا ةيراضلاث انا ويلا فئاوطك شهانتتو

 داكو ًاانق: زن لاز دقو يقترب



 طيح + أ د

 ةندملال 2ك 0 كنان كولا ل هقيادح نيئسلا 00 ف تاكو

 هنتدهاش امم تدهاشف «رفصالا رخصلاس اغ ةقيدح» ىعدنت هل ةبالووا

 يسفن يف تاقف مادقالا تارشع ةعفت رم ثعبنت راخلا ءالل تاروفان ايف

 اسنالا نحاطتلا اءاقي تاروثلا نآ اه نسنطلا قاد

 ايف يسفن يف تاقف روغنو روفت ةيئاملا ةدمعالا ا كا 6 3

 ةرارحنالا ربظنال ىلا سانلا فطاوعك ةدوربلل روغتو ةرارملاب روفت اهنا

 هناف هبلق يف ةرارحال يذلا بعشال ليوو امتدوربل الا يفت الوةينطولا

 دنع هنأ مهفت ا مار كلا ابمأ نحو . الماخ نأ توعو شعل

 قوتس ذآ تاوعو هلا 0 ةدئافلا لطبت ائيلع روتفلا ىلغت

 0 ربل انيلع

 ةيصنملا ان راها هلا باستم يذلا رجلا وه اننطو ناهد

 انرتاشتب نحو رحبلا رامنالاو رابتالا دمت لوادطاف 4 لو 1

 ةدحتملاو ةحرد ىلا اهنم لك لقتسملا لوادخلاو رابتالا كلل 0 ١

 ف حلاو ةسايسلا 1 هيل تيقلانيذلاىورت ولو 01

 اذا ةلودلا ماوق اهمال ( ةيزكرماللا ) اوضهان امل ن آلا ةينامثعلا ةنطلسلا

 ام نوعاقلا ركز صلخأ

 درعا يو مهتاضوم ليثمت فرشلا نذلا نويال

 0 كرمال ءيدابمل نونمت, يب مهن اوعضب نأ اوءاش ئذلا 11

 غو ايرادا الالقتسا نواقتسم نانبل يف نحن راصتتنالاو راشتنالا

 9 كا قاشع عم دحتت اننأ الا ةيئاتبللا تاحالصالا ريغل نيجاتح

 ةانلماناربجايسالو انوتظاومن وكس ناطر اس الورار ساهل



 ظ 0-0

 ناك هنا ليق دقف ءاغببلاو زودعلا عم نيدلا لجار لتقف انلثم نأ

 تمءاشتف « هللا اي اهحرا ١ اذكه اعاد خرصت ءاغيب زتاجعلا ىدحال
 0ر00 | دلو ءا ئدلا لاجر دجأ ىلطت تلسرأو زوجعلا

 نهتدلاو نأ يهو ةقيقملا ىلع هنفقوأف اهنانب لباق اهرمأ هيلا تكشو

 م0000 0 ندم تانرصتلاو قالخالا ةعيَش ةدجاع تحبصأ

 ماا لا لك نيرو ًافدع نيقحسلو ًاعوج نييع داكت

 نك مالكلاب ولو اهلا ةءاسالا يف نيغرب الو اهب ربلا نيبحي نك الو

 اهتحرا » ىهو نهمدلاو بضغتف ءاغببلا اهبعجارت ىلا ةرابعلا هذه ناقي

 « كتاوكلم يف هلأ اهمحرا »لاق ثيدحلا نيدلا لجر عمس الف « هلأ
 هل تدر ءانملا تدع اذ

 هلوقك مهلود يف مكوقو ندلا لجر انب>اص ةلزتع نورجابملاف
 راسل ١ كلا ]دعت نأ نومق ونال مهكلوةفرخملا ةملاظلا زوحعلا يف

 نيطالس مهاك اوحبصأ نيذلا نييداحتالا عم نيبنامعلل عقو ئ

 ينوربتعت نأ وجرأ نيذلا نيرجاهملا ءيدابم ىلع قبطني هنظاام اذه

 انف موملع يل ةزيم لقأ دوجو ىلع لدي ال يني يدوجو ناف مرقحأ

 تناكن اف شايررلا رخافلا مكاعدلا ديطولا متخفلا ءانبلا تافرمث نم ةفرش

 ميلف 3 وأ 1 هاما



00 

 3 أمم انكرتو يدنفا موعل خالل تاباثك نم لا املاط - ع

 ماع خاللا اًذهو . نرجابملا انناوخا روعش ةلطخا يحن ن الاو

 ةلك ؟يلع ىقلب نأ ديرب كيتا يرجاهه بودمم يناحيب يدنفأ

 هي ناسلب

 رمؤملا يدقاع اهم ايح ةزيجو ةلمج قلآف يدنفأ سابع ماق كاتعو

 ةيبرعلاةيلاملا دارفأ مهناوخا فطاوعسعبرعأو « هيلا ةمداقلا دوفولاو
 يذلا دضاعتلا اذهل نوذبع مهتينظو يف نوصلخم مهنأو كيسكملا يف. .

 ةمآلا ين دجو

 هيبدثم لع لاو سيئرلا هركسشف لا

 يدنفأ يمهف فسوب. همسا نيرضاملا نم دحاو كلذ دعب ماقو

 امملع كدت ةفروماس يفو ةضملا ةضراعم و نذلا نو عرش

 ىععمو «نب رضاحلا ىلع امتوالتب سيئرلا نذأتساف رفالا ةغللاب تايلك

 سراب يف رمت ملا دقع ىلع جاحتحا هتقرويف ىلا ةيسنرفالا تالكلا هذه

 ةينطولا يفانب اف رككؤملا دقع نأ رب هنال

 ةيسارفالا ةخالاب ملكتتلا ىلع تحأ انأ  يسبرعلا يدنفأ يننلا دبع

 ةغللاب يرحت أهبف تطللاو تاركاذملا نآ ايمسر ناعاة 0

 ةيبرعلا

 ءيش يف ةقايللا نم سيل همالكن أو اهس ال ضرتعملا تاكسا بلطأو

 ةفصل ةيسنزفالا ةفللاب مالكلاب كل نذأ  مناغ يدنفأ يركش



00000 

 هدضن هلباقت نأ اَعثال نكي مل قالخأ مرك اذهو ةيئانثتسا

 ئسم» دق, لضالا قرع ا ةسنرفالاب » يدنفأ يمهف فسوب

 م0001 وسو " ةبرثلا رايد يف انأو ًاماع رشع ةعبس لع
 عنملا اذه ىلع

 قدح كل 00 نحف ديسلا اا تكسا-مهب يدنف رع

0-3 5 

 ما رع ريفعل ا 5 كل 8 يىدففا قيف ول

 ةرئط ىلا تفل

 ىلع ظفاحت ال اي

3 1 

 فسوب ىلع جاحتحا منا زوما نك 5 ارم 0(

03 

 )» يدنفا يعرف

 ؛ةيسنرفالاب هييجا نان سيرلا ىل نذاب ا هللابخ يدنؤا هللا ريخ

 نا مسانارلا

 3 00 ا 0
 تو كا اق ليست ىلا كنا أرق ول كلل رجح 0 هللا رآخ

 هحاحتحا ةلوؤوم كيسا 0ك مه نعول دمع ىءاود فرعل هيام الا ده

3 3 

 تاما تا دقو لاقو ةيعارذ مفر »  يدنذا ىمبف فسوب.
3 / 0-3 

 اا ارح ار 6

 5 9 كك ...٠ هه أ 1 / 1 5
 اذه ف مالكلاو 6 انتكلم ناوج ا فرعا نح 9س لا

 نيل وضفلا 2 ا انتلود لاجحر نيبو انسب 0 اا عوضوأملا

 ٍ » قيفصل 2

 امهنآ حص نا هيبأو همأ ةغل هتسنا ًاماع رشع ةعبسلا ناب رذتعي هناك ( ١
00 

 "ا ع 0
 ١ تل



1 
 لا ضوافت ىلا تارارقلا رثؤأل 17 ىلع ضرعل نرآإلاو

 : يدرعلا يدنفأ يغلا دبع 1

 لولا ب رلا رسما
 ةيف 3 ةيعمجا ةعاق يف ةدقعاملا لوالا يبرعلا ركؤملا ةسلج يف

 ينابام رر ل ١ هيا ةئرس نار رخل 3 144 قر نمرج نس عراشا

 ةيتامعلا ةكلمملا ةيرورضو ةحاو ةيقطلا تالا 0

 العف 61 ع 0 3 55 0000 نأ ٠١ كلذو

 ف رظنب ةيتددرعال ان 3 رك 1 هن ننام

 ةرادا ةبالو لحل نوكك 1 فيطا يدنفأ نوطنأ |

 تيوؤشل صقخا اش« ةمصاعلا يف 1 تاغال وز ولا عوضتو « ةصاخ

 تابالولاب ةقالعتهل تناك امو هنيف“ ر فا: ةناال ىلا لفتست ةيال ولا

 ةرادالا نم هدشننام اندالب تغلب اذا  مالس يلع يدنفأ مياس ظ ةيضاقلا[2 3 ب 0 نم وهم قرش
 بمالو :



 ذا

 ا ا الك اناطن اهسفنل "نسل .نأ اهنم لكل ناك ةيزكرماللا
 ودل لا ف وزب هيلع رج دق ءى * اذهو « ةيلحلا |ماجاح

 درا ميعج اهتعضو يلا

 ١ تارارقلا ةءارق ىسرعلا يدنقأ حلا دع تفل انسب م

 اهماع قدوص 9 ةكالب اهلاطم تَمَدَق توري ةباالو تناك َ

 نءادبم ىلع 4 1 يهو ءار 00 ؟ةيارس كاس يناثلا نوناك 8 ١“

 5 لوب نديعاو 6 هم ومعلا للا ةطلس 2 : [هو نيساشا

3 

 نيلطلا نده قيم ءطلو ل كيتا بلطي و 5-3 ”احا

 باجأ انروما يف لخادتي نأ ديرت ال نحت  يدنفأ باك

لاس ىلإ اع يدنفأ 0
 2 باطلا اذه ىلع 5 قوس ”وربيلا 0 ما

 ةئيعم 0 ةياحالا ن را دعما م هج سا 2 نأ ىلع 0 ا

 لامعالا يف لالقتسالا ىلع اوردق اذا كلذ دع . مي نرسم تح

 عل ريسلا يف نع مذ 1 مهنأ نويتوريبلا ىأر رمأ اذهو « مود نم

 و ل باسل ناي "و ريبلل هج وت ىلا صدر عملا اما 6 محلا وحأ حالصا

 ةيالو لهأ ل نويتوريبلا ابهحوي ةضراعم يأ لثم أمماف مهحلصم هيف

 000 0 ناقح ان يفن | ىزالام اذهو ء (مايضوصخب قف ىرخأ
 ةحاللا يف ريبغت يأ نوضر/ال قوي تا - ةيأبإ ربحا نيل

 اذه لود ر ملل قم َ ل بواطأاو 6 ةياحلا مماجاح ىلع اهون يلا

 هضفر 0 رارقلا

 بحت انن أ انلعأ انن أب هرك ذأ يدنفأ هينيرل ىما رتحا عم انأ- سيئر
 ب



 ضفرأا وَ لوبقلا ف رظنن كلذ دعلو 6 ةغقانملا نم ةدافتسالا

 يرصملل له ) قومقد روثف دهان نم ( لماك يدنفا كيس

 ؟ تاشقانملا ىكرتش نأ

 1 نس

 ؟ةمل مع 3 رع دال رسوم ل 0-3 ّ ىوزُ يدنفا 2

 هدهمو : مءارا مرحلو ندب رصملا انناوخا مرح نح 20

 ن الاو؛ةبرصملاةمالا ةيحتل ن الا لبق ةصرف.دجأ ل ين ال رذتغا ةبسانلا

 رسوم نأ فرعلو مار ال انتمرح يدبلو نابرصملا انناوخا يحن نم

 يأر أمف كي ا #-_-اح ةرادأ 2 نأ 9 0 4 ةينامع ةيب رع

 نيرضملا يأر انف ذقني.ال ةرادا ةنئاملا دالبلل كاذكو كا

 ةيلخادلا ةينامملآأنووشلا ةشقانمءامل ارذع اذه نوكي نأ 00

 مهلا وحا ىلع .ريئاتلا قح ممارال نميف ةرصحنم

 : تارارقلا 1 يدنفأ ئعلاديع دوعل م

 . ينامعلا باونلا سا 8 ةريتعم 0 5 ب4 هيب رعلا ةغللا ه

 يف ةيمسر ةمل ةيبرعلا ةثللا نوك سلجلا اذه ور 0

 ةمرعلا تاي را

 ؛ ةربتعم ةيبرعلا ةغللا نوكست نأ ىنعم ام_مهدحأ| .٠
 ةل وبقم ينعي ب سيئرلا

 .ةيرملا نحو بايو زدنكسا يدتفاإ ناد ١

 ميلعتلا هعل



 و
 م 2 8 0 :
 أهم ميلعتلا لماش 5 االو يف ةيمسر هيب رع هغللا لعح - نسب 0

 انني لدم 8

 | : تارارقلا ةوالت يف رمتساف يدنفأ يننلا دبع داعو

 فورالايفالا ةيبرعلات اي. الولا يفةياعةبركسملا ةمدخلان وكت

 ىصقالا ءانئتسالل وعدن ىلا نايحالاو

 00000 دل هذه ررذ يذلا نه علا رخ يدنفا هللا ريخ ظ
 ؟ اهردشو

 هيارعا رفا ب 38 يدنفأ راتخ

 ا زوما هذه يف تح نأ حرتقا كا ريخ يدنفأ هللا ريخ

 حلا ىايتلا ساجملا ةيرثك 1نم رارقب آلا ةيئانئتسالا

 داقعنا تلقوا ريغ يف ةيضاق ةرورمن» تلصح اذاو - سيئرلا

 ؟"قابنلا نيل

 10 005011 نوكب نأ باطن نحن - كب نوم ردنكسا

 ءرصانعلا لك نم ةفلؤم تارالولا عوم ةماعلا نوؤشلا ريدن يتلا ةيزكرأا

 ا ور ةتاعخلا هذهو « قوقحلا عيج ةناهض اهيفو

 هل يف يدنفأ هللا ريخ حارتقا ناككلذاو « ةحيحصلا ةبسنلا ىلع اهيف

 ةمالل ةلثمت ريغ ةطلسلا تمادام يأ ةدوجوم ريغ ةنامضلا هذه تمادام

 ةروثلا ارم يه ىوصقلا ةرورمذلا - ةشز يدنفأ ليلخ

 ؛ تارارقلا نه ةداملا هذه ىلع نوقفاوم مت له سيئر

 من من  ةيراكألا



7-081 

 ظ : وعل روغلا يدنفأ ىلا 1

 ةفرصتملا لفت :ناةيايعلا ةنسلا ةموكلتا نم يول

 اميلام نيسحن لئاسو نانبل

 لكش تاو ن1 ةعطاقم ناي ن0 كلك 2 لا |
 اههقارت ةينانبللا ةينازيملا هذهو « اهنينا زيم يف ًازحع وكشن يهو « صاخ

 نانبل تادراو تناكاذا ىربل لبحلل تسناحلا نسوة رك را مر

 نم نرلابو « اهنع صقتتت وأ ةيافكلا ىلع ديزت وأ هنوؤش ةرادال ةيفاك

 انئاف ممدالب ةلاح نم هنودهاشي ام ىلع نيينانبالا انئاوخا توكس

 ةلاسملا » ىعدنت 1 كلازه ا 3 در ماذا رو

 « ةينانمللا

 0 دل هذه لو نوررمي, » عيمجا

 | : يدنفأ علا دبع ا رقيو

 ةعاهلا نيئامعلا نمرال بااطل هليم رهظلو رغما قداصإ /

 4 زكرماللا ىلع

 : اني .ساثلا هيشأ ميو ءانلاك نمرألااتاوخا لاح - | ٍ

 نحتف. بلطن اق نوبلطيو « ركفن اك نوركفو « رجاهم اك نورت
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 قعرتاك 0ع ]عند ءمدصستتصه ت16 0” ند” تتصع, 4ع .[ه221016 أذ ط8

 110065 مون عملك عطل ةمز نات "0 خ11 ان ةعان] أ طتق226 انك :

 16 ائاررتع لغد عام ممعسعمأ لع ]عوض مهغمصقلل 6, ىماتق- 66

 0ع 1” لكدل] "عه (

 آ[رع ة8ءطعزاع خط©طتتع0ل '['؟ةطاطدتتوم 1)1ععاونت لم لواطحأ

 ى4]آ1 111:10 (ندردقما, دصعطت تع ل11 (نةدتتأغ 0ع ظغاكممطحع5 06

 ظعو ضمانألط, 5 موعإ 6م دفانا1أع لع 1" اكل تونه ءأ لع ]'طةطصصستح

ْ 511 61 2138:1101 

 10 ةاعانا", ةزراغد هكا ةادلطات, ءاطللألعع عا 2281115, 6

 مالك لع 550,000 39 تلعطف ةكوتعاتال 0عمان15 انمع 1”عطغقتلع

 0” ةاتط06غعم نات1[غ6 ]3 5رم1ع ممانا“ ةحعات 1عانا"5 م6165 5

 145 نسقهتلل"ع ءماطك لت هحمج0ع, 5: عدا لعسصوص 0غ ءمصصتعتأا ©

 ممال1ن1101 112 مما"097126ع ([11, ة0ا15 ]عه 102131525, 825811 011111
 ماات5 لع 16 صحتال1 هك ل" طمطتسعمو 26 70115811 م1185 2 20111111

 01010]311 ل111 110158 5.

 آه "نمماتعع ذ ءعااغ ن0 عمال ءهأ ةلكنع. ]طه 51110

 عنمورةرطتولنع 06:18 مورستع طه م35  كطمتشعن. 5015 ءالصقأ

 168106 هع نادل غةاهلأ.- آنه طماناتا ع لع هم 501 هوا 1طع181796.'

 8ع طقاأ ا ةعطتك. 0 هرتغ تع مععلم لع اعدعع ننماتأغع مصتطلتااب

5 

 عمعس )8 ديب
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 مي. 13من[ هاذ 115 هاب 1158 "نثممعلذدعلأا هل كمطعما16 1211 طال“

 ]اوعع هنا ةماعأل. 1

 «< 110وداوارس ! 51 19 5916 ءوأ . ةرنز0ا110 101 6

 نوعرتاع, ءاموأ محلتعع نع ]6 سدح عمص عتعمتأ 011[ةهدصقت 6

 عجازدأهلأ موه هر 57171 ةاتع هان1]1عهاتمصق 06 امانتك 20105 06"1-

 رتلعالأ .ن هال 1مل ءاتتعزتق هعو هانز اق

 11 دنا, ممن معبلسع 16و ةرسعمو ْنن ]9 591م, ممانثل

 [*عوار نع ن هعااع معمالاطعع عما ةصعاعاللت ع ةرم]1ع20ءانا, لع

 "عر ءانرتم ععرر5 ءأ ءطم5ذع5 ةن ]ءنع 7م13عع.

 ىؤه (0[[هدحفسطق, طمان5 هت آ[ءرلم5 ]16 عواعع عا ]5 تعال

 ]1عنرع ماثعاتتتع عرج هنأ 1ع 20115 0عاتت320085 أ 06 5

 لعردم ن0ع"مدع 1ص]ةكدوطا ءصعتأا 0عو ن؛مرزصعو ة5نملمان5ع5 أ
01 

11 

 (056'”0 خذ ك[عصلع» اطعزع خسماناب, - 11ءع-ظس6مو1 لعن لان

 (نمرستاغ 5نرم ضمها عن" لن مهل" نععمست سول ةداعات 011012811 3

 ندع نت ةانلا 1ثوعععن ]هذ مهتخماع هن 1ع ةروافسصقف ةماناكوال-

 عض ءدأول ةعامعاو ءونتدع 0ع ةنانذ ]عه ضتهاطعاتات 0ع 20116

 ءاتم1 "ع 211116.

 ترند 12د ةدصعادصأق ةعوصعرمس عجاف, 11-011, نانأ ؟1ةتحسط ةاحأ

 0ع هع لغممساعت. !'طكسدرتسع 01هصحقسم هع انمانكع رادعف ةتا#

 انط ؛مدقدغ لمن]01"عابج ها ال ةكعطلا» 13026 064 68

 ةكعمصك هانم. خمر :طعاتا" عد ماتم 6ع5, 70101 168 18

 ءمرططتع مما 1مم ]سلتك كعب ]له دططفطمأ"ع 0101 م3856 1611الأ

 ةكعع نصع ءالعموذلططاع !نعاللاغ نأ ]عم كتاف هأعج "عدن ةهلحاعالا

 ةكعع دنت ءةجعامتس ضعت صراف عمططاع, نءاقت "6ع زمول' ]16 لمان“

 اةاهل لمد ]مه "ءلعام ]ةتدمعسأا لةعمادح رع لمع د 6ةساغم هت لعف

 1600125 لان5011 31015 15202012111095. »

 ]نام ]'هرواعتل“ ةطبلانف 1م [معاعنتة ننأ هاأ مطلق !' عدتح

 لغو أ 7 د سكاكا

 ا



 6 رم 3

 . ماعم لمصع عد اجيسعتتأولطاع عزنمجاكتما : <« 06 مثععأ مقق ]153 طقع

 ننعم مآ 16 ءات©طقأ, ماخ15نانع هان" هع 220026 501 0ع عع

 هرم معه هالك رمان لكم أ تتحلل“ : ءق دع عمال موه 165 معطل

 همت عقب م1156 91"[ةانأ, ةلت> لان1ع ء0125 ا 220206 60

 1هع طقمدت"له 0ع !'ةنطاعتةتكامم 1مم هدد ]ةامعد, ءال1معه هدغ اهلك

 مععوكم لعق ءةرحقا غم ]ع5 ماسك ؟ة816عع.. عقأع نت هعافاتاا

 1ع ظعاعت» نغادمأع, هثمدأ 1ع عرمافسصع تمالك عمر عطصعدأقل, ء'عدأ

1 1353 

 51 ]اه هعما صدا عدكم ءوأ مودهلات]ع لهم :انل م9385 نانا

 ممو5606ع ]اكندح116 0ع مدععب 0ع "ءا1جامات, 0ع اهصعاتع 6١ 8 موس

 011هدحقر ءاأ1ع 26 ةؤلتات316 ةاتع موهكتطاع لهاتف ان 2335 018

 نق 00 068 نون 165 2 ءد1516- طاع مااتق, ةامضأ 0هدطغ 66

 ءمات ممو1 102 616 8مم نع, 1ع 0عدممألعطتع هعان1 ه6 م0ة5لاطاه

 عا 1عه هنلاأعم طع 56 ةماطخ موق اذلأ ةااع20ع. ]آل عوه 8

 11 7 هم ه هن 0 ةسصتصعماعب ]عاد ةعالم "معاج ةافملعب لع

 , هممت ل ععم, لعد 0فح ور عصعتأام, 11 ماهي نأ ضممحتفب 11ه طمطأ

 ةامالأ1 هن تعتل. لذ ءعصآ115]3ةال10ه2 5ع 86 هنت 1061 0 02 5عانأ

 ةاخةرمعتمأا هان 066م عطأا لعق جتا" ععر : خه . نطع 1"50101ع آن

 راعأع 0غققصعع ءا, لهصع ]'طعاتع مخخدعستع, ءعا ةاغصصعاتت 1ان1-

 ررقمتع 5ع ةهمانكتع مدع ]سدا دعداناع 1ههاونع لعم» ءاتم5دعقر 16

 ماسك دمعدمعم أ 1ع مانعه ةرنانمالك

 «< آن رت006 0ع عمرا ؟ععصعتسعاتا, ةزوانأع ]0'1ةءاتل'. ومان

 راق ةدالقأهتا ةانعانا 0ع ةاغسصعساأد 0ع |!" طصماعع 108

 0111 26 111 3. ك33211 251 5012 12165916, 21 53 105م6 7116و

 0015 01ةموعنتكا" ع هكدا 0011 ط'تلك مان ةاعمصاعت 1عو 01

 03865 مانت 1ةووتتع]1عذ معومدع ا نطلع طفت مطقن16. . ... »

 ةسحمات عزت مدضاع ءدكنتأع 0ع ]جه هم1101116 1216ةعاا1عو

 . لعق ةصافمةأه لع ةهولعع ممرتنع5 نسمع ]1عذ مان155دطعع5 026

 '1"1ناننع, 1216765 نانآ هان1عاجا 12 مماطام امانأع ععوطلع ذل

 ]صاع ءرجا1مد, 51 مخل عانتأع لئن ةكعنماع هماقاعصعالا ذب

0 



 تا
 رتل اعدل 1م هئافصع ةعاسعا, 1'ةصقعطتع هع 06عءامتة لأ 3106-

 مهصأ 15 ل650 "عوطاةدالم2 11531.

 « (زرر دمانق ةععاندع, للاعللار هج ةهانطكأقتععي لع هةغنموضقع

 ةلورتعب 011 20115 ةععا5ع 0 ةكع دحلتف م91 0ع5 ططقهلاه ةاتهلتح

 عممعو,ر ءأ 19 76116 ةهقأ نانع 20156 3611012 قا 16 8عان1 «52011*

 لع معاند عرحعاتت موانع 1'ا«دتمأ "عر ما01(115 116 ع0 ]11 نقع

 11626 1:1 716 ةهأآ 007"1ع.  للما15 7001025 1عقاع 62 758

 068 مول"ناه انعم, 12215  هاعمأ مهام" 2ه10عل' 20116 061801028-

 ]116م هأ مماطماتعرخ كان7[تانآ دمه 0هز[5. لئآ ءطقلطص 151

 حماتك ةمرصستسعم هن نصع طغانضع هان دعملعر انصع موتماع [خةتعأتع

 عورات -ةزسع لع متاذعر ه1 14ه '["نصعو ؟ةنلعدت جااعع اقماع 315566

 ذ 1'ةطاسعر هر طع 1عانذ وه ان ءتتع ةننع ةتسوادعو ل” طغعاا عال

 اند 1طكامتتا 3926 06 597 زءاعع قة 16117 51016. .

 آر واعاتات هم ةعسكمع دله ءمصغعان قلم (ا16 7011 :

 « ]معو ةرلطعو, لتتتل, ضهر معاقتأ 16 م0ع1سو1221226 لات

 مور 06ءعصخ" ]1 ةدتعاتا" ءأ ءمالنل لن (هدصتاف لعد صف[مضتعو 6

 ظعودضم ناطر, دع ؟ءعناعدأ مولطأ ةفةموضع» اعانت ءولنذع 06 ءعءالف

 لع ]1ةيرتج 1مةرععو هاغمطحقتتفب 21 ةماناعط]ا“ ن2 ]1[001 012 0

 ةافصعسأ هنن 066 مسصعمسأ لع !'ةساعع. (06ع ننسثلاف ؟ءعملعطتو هاعقأ ١

 معدصرم ]وعم 1ع ةردافسع عمك عمم عع اها ةعااتعأا مهن" ان 216

 دامك ءعح طقضسسماتتع ةككعع ]5 01 ةتدنا6 لعد ةافصصعستا5 لماطأ 56

 ءمدتتمموع 1*'ءرحماع. ]د طوقع لع هع هرواغطع تهقأ نع عه

 طقطتغمسأك لع طقوتع ممموتسعع ةاتسوتعما ةعاتاه ]ه ]نط ع ةلح

 ستستفت ملم لع ]عورسم ةللؤتسعم زطصافض عا تعو. طعذ ةلقللعق

 ل5 ملسع عندغتوأا مءامسععدنعسأت لع 1" كسامساغ (نعدا“دلع هأذ

 هعرتوزعما "عمر مدعربأغمع امنع ]عد ةلفدصعساع لع ]اكمل 0 م10-

 ممم عال ءصعدأت هع اعدضو ممرضات "ع5 "عومععاألا5. (نع ةزةاغتتع

 همنأ] معنا معاعوم» 1'ظصحماسع (111 ©1016 أ 1111 38811161 6

 رامعع أ نصع 516 م"مماتع لقصف 1ع همم20ع ءاكتالاةن. »



0 
 6*ءدأغ اذ, 016 !'هدوتعسع لهصع نص ةاقص كسها, 1201176 16د

 1[1كامدح مم0(1161ع. ]ال6 هذ, ءمرصتتع مماحا" امانم "عال نامت, 11 وأن

 ارعومز لع رجه ضأزتتخر طمانك ةماصتتعد ]3 ممانا" 1م ةدع"1116.
*« 

 ع

 شتت .20121 065 ةدد1عتن5 57 هعمدك 0 كسغ 7100©, 11. 1

 ]ناار .ة1ءاععمتعا ءأ طازدست هدأ هعمدتسفم هل 8268 612010-

 وطاف 1ع 1ععصصع ةئاوعطعمدعطأ د ]12 11نمع-طوأتاعب 0ع 10

 ]16و ةساطعو ةرع عمم ةاهاظاته هذ 111 نمطع عال.
 « طلورتك ةنملكمهدعر هاد115 لت همر هنطواقوسععر < هك 0

 ماسك 711 صاف 66 16 ممم عرسعتا لع صغلمزةطع 11 6

 لماتتت عرعذطللت5 لقهطق طسأاتع م9332. لاوأانع ةعالك 1غ, 2016 312 عالأو

 مماصمع ةقرتع هم د له 010ممد1105 لعد مغ[مدتت1ة اعود. 6انك

 711025 امان5 لهطف 1'”عوممز» لع ةطلخ 205 ]01015 لهطتق 2011

 مدي5 صقم "6تؤصفمن, همس "عمله ذ 15 لع لتعمع 0" ةادع

516606 

# 

#0 

 زا 50145121 5 ةمومضغ 1": ةلطغمامد لعق اساعا1ءعاانع

 06 ]"[مقلع هنن ططمات؟ءرصعاتت 0ع طغلمعطع نان1 10101176 5012 دج

 مرععدوامم لقصف 1ع ممموعمأ (نهم 768.

 ا مووأان 005 101695 م3 18 02085 ط8

 لع 0هدع عنو ةعوطعر "ثنصت هذ طوضمر 134, 61

 توام( عنطصقتط, 32 200هم16 لقطع هد ىممجنعع لح 21 لاتتط»0 8

 1و "6101111025 85111581215 ؛

 1. - طعم ممامصصعم 30163165 ها نضععماع5و همصأ مقعد

 ٠١ هعوو011ع5 لهطف 1" اكلات

 د1



0 00 
 م. ]11 1مم 0 دككانا" ع“ قال ة5ناعو 45

 ]*: يعم عع لم ]عنه للهتأم مما 1 نانقد هد ر"عملحتأ هلع

 ]منع مدس عامودا مدح ذ 1" ةلضصتساةأل"ة1012 هع" نلف 0ع ل 10

 - 11 زم مم*[عم 0” 6(ةاناتخ لهسف ءطقعاتال لعد 11عاأه

 هرتممم ع١ عرعماطعم' نجي مةوتسع 0نععمتتةل15ةقعالا“  ةردزا"مرنا“6

 عمو عدوزممف عا د هع5 326111068. : '

 ه4. ب( ]نع عللمرعأ لع 8ععضوستكاطب ةيتقصت 1محصاتاف# 58

 ممم ل1 6و5 لحطم ان مانمزعأ ةمؤءاهأ هام 1ع 31 لوصكلعس

 1913 رنورع ندع ةمدورصاطان م تؤمغصعه16 30 طمع هنأ 6956 ةاتاع 16

 لمطاعم ممصعتمعم 0ع“ 1'هعاعصفتمس . لعف مماتكهذع5 لم ءمصقعأل

 عنمفختأا لم دتلهزتعأ هغ لع ]ه دمصتسحاتمد لع ءمدجعتا] ءاتف

 ةاسورت تعرق, 1ع (نهدعت غد لعطصقطتط لع ]3 طئلقع ءا2ذ ةن116311013 لان

 عانم011 م10] ان.

 5. ]3 اةطصعانع ةاع لم16 ةاثت "نعم21116 ان 00

 ا1ءررحعرتأ (01[هدحقتت 615 6015106 26ث6ع ءواتح7ت ع 01261116 لقط5 68

 مو8 مهرس عالق أ ل ٠

 6. ل 1ع هم27166 22111198116 ةهعاتقب "610281 0325 1

 71127: عامه هز"1625 ها هةاطعةر ها 061015 065 قه 0” هدا ةدتع

106016 
 مه

 /,. ]ع 0002 عمنث5د ةسصعأ 1ع عاد 0ع 2011 16م 601019 عاتد

 معصعمأ ]موضحا 0(ةمدصمت ةقدان "عع هج آتطوص 165 دمر دق

 0*ةرصف]1هرخعات هه 5111151105 0. :

 8. ]6م (همع65 ةالضمع 5و. ةرتاتط]مةلطلع م00 165 لعد

 مص لع5 منام مطصلةأ ع5 ع5 ةضغط 115 5.

 0. ]عو م65ةةداعق "65010110125 5ءا"مالأ 00

 هال هان" عمم عرس عا ]ل مواقلأ ١

 19. 11 مورته اهلك ةعدلعضعمأ ءمدطتلات16ة11012 065
 65011110125 ةلاتتع م0155326ع5 ه12165 06 1" لك م11

 11. 1ع ()هرحعمنو ءةدماتاطع 865 ءهطقه]ءانا"ةانتع 11061616

 ردمتأس هنن هان عممعتسعاتا 0ع اه 1غمابا]1 006 20111. 8 0

 "ةانوع طمةراأةل116.

 دن 10 امم م



 ا 0

 مرلمام هلع مم6م609م195 7511 4

 1. - ةسووت اهدصواعطرتو ناتع 168 , "ةةهاساتوطقف 0م

 روس 1غ ممةوعدأ هلع ن5 م" هان" موق ناغ لةسصعمل هدف عن 6 ءعر

 , 165 رصعسات معو لعم همدطتأفو مةلمهصت داوم ل عحاوو 9811165 818”5-

 المل "محا 0 عءعواأع» ةمداع !هطعغمم» لفك 1[ طكدصما "ع (0[01-

 صفر هك دصماسح للئنصع هنأ" هدو هجر "عمدع أ ةمؤءلزقاع 6

 ]هناك ءمرتتامو اطعدموعان اب

 ب. ا ]مو مرندعواأعم د ةدواانألممق همدقأ تن عمممخ 16 101:0-

 عطوستلع مو]111106 عم 53:1 عطف أ ةموطعو هك1هدحقتق. رخل كان

 65201045 هدد ةلععلمصق ]16هلدامت تك عع طع ةعمو ةمما176 511 م6

 5 هدأ هرقوعف دنت ممؤولقطاع ذ لفاعصلسو 1ع هنعلنغ 0016

 ءأ هل ة 701018101116 ]1 *ةعنءناز وم

 لإ ب ]16 00585 هالعالم وق 6هرل12165  ةصةطع5 6ع

 ]عن مها" هال سطع أ 00 0 01 011115 101 هطغ معنا, أ

 ]باتع ةقطقتصعأ 5عو هلآ هال مدع ]ه١ ]1658 ةملطف 06 ]عنو

0616 

 ل هتبطخ ةوالن نم مم يدنفا رات دوه( ىنتنا نا دعب و
: 

 يناحلا ل ( كنت لراش ةرضح ماق نيرضاحلا نم لصاوتملا قيفضتلا

 : انج رتهذه ةيحالصالا ةكرملا عوضوم يف ةيسنرفالاب ةبطخ قلأف



 كال

 ةسالصالا دسينلا
 ابوس 6

 ىماوملا ىداب د ىرذفا نا طف 1_2

 مهافتلا ليبسريغ اليبس ةموكسملا كولس - حالصالا ىلا لصوملا قيرطلا نييعت

 توري ةرهاظتم - ةيتوريبلا ةيحالضألا ةفملا لس ةيسالسصألا ك0

 - مهلاطم يف برعلاتامث - يبايثلا انساع ةقيقح ٠- يفرعلا ناويدلا رود -

 ةيرك رماللاق ب رطو ماعلا كلا يف كارّتشالا قيرط --لو.لا حلاصمرضيال حالصالا

 نويحالصالا - ةرطخ مقرملا حالصالا ةجيتن - مغقرملا حالصالا - :ةيرادالا

 بصانع مهبلاطم نوعيدبالا

 « ةداسلا | ا تاكا اهمأ

 لامعأ ةيضالتخ اع مهب يدار ؛انت2 ةيطخ نم ماصح لق ا

 قفل 0 ملاووكشنام لوح ةرئاذنلا هتاطخ ار

 مجان ذأ ؟ يلع نإ دقو . ة ةأنلاو ةنيب (طلاو لدعلا لئاسوب 0

 مهبلاطم مهنيلبتب ردا اطاعس ملاذ ري يلا قيرطلا نييعت يف انه

 ممارارق نه هوذخلا ام قيقحتبو

 ىه اب لسوتلاو قبرطلا هذه نييعت يف نيربخ نكن مل نحن

 الع وس يلا يه فورظلا نا لب ؛ ةريثكلا لئاسولا نم همزلتست

 اهو اتركم عم لوادت نأ يف نيبغار لازن الوانك هنقلو 0

 اهتحلصم هيفام ىلع مافتلا يف انشقانتو اهشقانن نأو انتيضق رمأ يف هجول

 مالا يف ةطلسلا زك ارم اولتحا نيذلا صاخشالا نأ الول انتحلصل)



 : : 2 هر هلل

 0 «قاتلا لبس ريغ اليس انءماو كب نأ ودار ايش
 موعم ةصو امم لك اوضفرف ةيبرعلا دالبلا ءا نب داما نيلاطملا

 روماألا ١ ىلا اع وم زاع مم ا ىخ انا 2

 قالا روك نأ نودب اننوؤش ةراداو اندالب ريصمو انتايح ةقلعتملا

 انلق اذا يلاننال لب « ةعوم_سم ةدارا وأ مرتحم يأر كلذ لك نم ءين

 انتحاصم فلا لكشب انابقتسم نيوكت ديرب نم مف نا

 حالصا ىف كارتشالا ابى ان طاح نويداحألا ناكأملو

 نم وه ايف ةحيحص ةبسن ريغ لع كلذ اولعفي نأ نودير. اوناكةنطاسلا

 ةقيرطا موقلا ناءذا يف لمأ حالصالا لاجرل قي مل نأ ىلا « انقح

 بون ةعلا موب يفو « اهونلعيو ممايلط او ترآ اوررقف مافتلا

 ة.مومعلا ةيعمجا تدقع ١91 ةئس يناثلا نوناك سو و املعإ ةتس رفص

 يهو يدمبلا ساجما راد يف ةئلاثلا ةماعلا اهسلج توربب يف ةيحالصالا

 نا 0( راات اياجتنا نيجتنم وضع نيناو ةتس :نم ةفلؤم

 1 يف امنع اوبوذيو مهفئاوط اولثعل تورب, يف فئاوطلا عيب ةيلملا

 .ةينوريبلا حالصالا 1 لع اوندجت“ مهتايالول مزاللا حالصالا

 ه0 51-0000 للا اعدانلا اوصوفو ةدام رثع ةسخ نم ةفلؤملا

 فض نم عفتري تو_ص غامد لمتحت 1 ةقباسلا ةرازولا نأ الا

 .تارباخ دعبو . رطخ يفالتو للخ حالصاو لاح نيسجتب ًابلاطم ةمالا

 :تزعوا توربب ىلا هتذفن ١ يذلا يلاولا نيبو اهنيب ترج تارماؤمو

 اى اح وءامدأت لافتاو ةيحالصالا ةيمومعلا ةسملا "لحم ًاريخاهبلا

 ةرهاظمو ماعجاحتحا ةكرحم ةتغل تماقةمالا ٍناف. نابسحلا ىف نكيولام



10000 

 فاتباو قاوسالاو رخاتملا ليطعت ال رهظم ل ةيدح ةيماس

 هذه رمأ ند سفلاو نزلا يف لامتألا عطقب فراصلا ةكرح

 تمقرو . لاذساب لعمل زيخ ىلا تحرتناو تير املأ لاا

 كرشاو ةحئاب اء ةيحلا ءرداست ىلع جاجتحالا, ةيقربلا ضنارعلا

 نوماحلاوءابطالاو فرايصلاوراجتلاو كالمالا باحصأ اهيلع عيقوتلا يف

 ف 5 وطلا عيمججو بعشلا تاقبط لك ىلثمتو ءابدالاو نويفاحصلاو

 ةلدا نمو . فالا ةثالث رادقم كلذ ىلع عيقاوتلا تغلب ىتح توربب

 أملك توري دئارج رودصو دي ضعتو حالصالا ىلل طم ىلع أ 2 ةمالا قافثا

 ةرداصم لع لدتت الكر يغ اهبف سيلو ةرعجلا ةرداصن« ن٠ ىناثلا معي ف

 ء عراق لك نش ىف تعب عام تناك فر تافسلا و يعمل ا

 يداديشلالا لمعلا اذه 0 2 'اعم ن ا ىععم

 يفرعلا ساو ةوسةلا لئاسو لاعتساب ق املا دخلا يدا دعب نه
 ينانثسالا هما عئابط نم يبا تيدَعْلاَو

 ىلع رصتقت نيحاصملا للاط.«ةباجا غفر ةموكملا ةلواحناو

 ا دبع ىلا انعوجرب انرعش ىح « دالبلا 0 لك تمع لب توربب

 نولرلق ضاخشأ هب رئاتسي يذلا يدا
 نيل نوال كلم 0 01 ركش الةداسلا اجا

 اناكو يباينلا نيلخللا ةي زم ىهام يمتص ةيرح ىلا لوف ناكل 000

 بل عقاولا. هيسا 0-0 اخيانالا ةيلمع ان ير لاهيا عل

 0 0 ةدارا للع هل سيلو ةضراعملا حور هنم ةدوقفم- ا

 5 نشل 0 دج ربغ  ذوفن ةحاصملا نيوكت ينالو ٠

 -١8م-



00000- 

 0000000 وكلا ام ماب ةموكح هاحن رماحلا انفقون اذه

 ال 0 والا ان لع برعلا لوصح ىلا ليبسلا فيكسف « ةبقاعلا

 ةدقعم 3 يف تر دارا ا تعص اوشا نأ 0

 ف ذآ دورالو لجأت نؤدب ةداسلا 2 نلعن اننأ ىلع

 هذاا نم انل صانم ال ىلا ةيرو رسذلاو ةيقيقملا لئاسولا نع ثحبلا

 00 ]ولا نكشلو لالا نيسحت نم هوجرتام ىلا لوصول

 باطن امنا نحو « اهلاصع ثبعيام هذه انتك رح يف سيل ذا انتهج نم

 ردقب ىمظعلا لودلا حاصل و ةيااوعلا ةلودلل مفان حالصصالا 9 2 ْ

 كرولا ةايعاشم نم مينا لؤدلا عنمي أم هيف سلو ءانل قات وه

 عيمجلا ةعفان روم 1ىفويبر كح نيبو منيب طسوتلا نسحب

 مارا الل ةينايعلا ةرادالا 0 ىلع نيضداقلل قس ل ن هل

 يف مهعم ةينامعلا رمانلا 6 ءانأ 7: 1 نال نق رطل هادحاو

 ءاهرغ طالغأ مئاتن ادن  تاتلاهذه نركتإل ىح ةكلاملا ةرادا

 م 00 ادتادلا نوؤشلا ةرادا ن نم ل الا ونكت قانا

 لاحر ضفر اذاو : مهجاحل لاو ممحاصل ا هنأ 0 اور أم لع

 | يلاثلا للا لوبقنم مط صانم الف لوألا لما لوبق ةرضاملا ةءوكسملا
 "00 ا ا الار ضفر اذا انلاح نوكت فوس اذاف دعبو

 دا دانا ءا 1 عن يف مهنطخ ىل إءاورمتساو نيروك ذملا ناقيرطلا

 1 ىلع هيب رعلا يىديالاب اه مزونك راهتساو هدالب ةيقرأ نم

 00001 ةلاثال نيحو تاذ ةيضقلا نأ ددرت نودب نلعت نحن

 ةماقتسالا و ءاقترالا بابسأب ذخالا يف املك ضرالا 5 فراخ انا د١ نأ



“ 
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 لوليسسمالالا ١ ن1 لاب تعمر درك 01 حالصالاو

 كلذلو كلاث هجو كلانه سيل هناب ةرعاش ةلودلا نا رهاظلاو

 عقرم قفلم حالصصا لوبقب اورداظتإ خا رطل مبضعن الاجر 0

 جراخلا يف اهدنع حلاصملا تاذ لودلاو لخادلا يف ةمالا ىذرب نيس

 ايروأامتشك سا دس دبع نم ةموكملا كلل لالا

 ةرم سكني ضرملا ناكف فيظنت نودب ةكلملا حورج تدمضو

 ىلا تبتنا دق ةمالاف ةرملا هذه يف 5 ليلا نك منشأ و عشإأ ةين أن

 ببيسردحاودعلًأدحا وةيجراخلاراطخالا عوقو ىلارظنتتراصو اهضارعأ

 لالا تزمتسا اذاو #تراداءوس نع نشمئاتلاهرتفو ةكلللا كا

 وم نقلا ل ماساف مكراا حالصال (قيرطاو

 هتاكسا نكعي اهيحاصمناسسمب عفترملا ةمالا توصْنأ مهضعل نظي

 ةيحالصالا ةكرملا هذه طبحت ذئنيح و ةيلاع سصصانم ضعن ملزوتب هتافخاو

 ةرايبعلا حب رصل 1 وأ و اتاتب 2 3 للا: اديه 00 نو يمال

 ىلا ةدشو: فسد نوكاكيسمو مهلمج ىلع نورياثم نيتحالبصالا ا

 ًأبلبقتسم ىلا يدؤملا قيرطلا كلذ ايروس اهبف جات يتلا ةعاسلا لحن نأ

 : يذم ا ياسلا

 ةرضح هدعلماقو . ديدشلا قيفصتلاب لب وقف بيطخلا سلج انهو

 ءاهتجرت ةيناآلا ةبطخلا قلأف مناغ يدنفأ يركش ريبكسلا بيدالا



"007 

 ماتدخل كل

 ماغ ىرنلا ى نا سلا فا دولا طم 37

 ايروس ىلا بهذن [نحت اذا - ءاضعالاو ىسئرلاب باحتا -- ىذرلاب رادتعا

 لري ٠7 ىروسلا دايتعا ماع نيثالثودحاو ىرك د - انيلا تءاجايرو.س ناف

 سبل تادإ+لا عقو .مالآ لمحتي يذلا  نويقيقألا مهؤاقدصا نمت ةكلمملا
 لا و ةيدأ اشو للا ىف ضصالخا حالخالاب ةيلاطملا تاهدعي يذلاك

  ةينامعلا ةلودلل اهتقادص ىلع ديد نوب رع نيينامعلا نيحاصملاب اسنرف بيحرت
  يبرعلا حالصالا لاجرل نانبل هك 3 "وكس ةغالبو نيحلصملا ةنازر

 يبرعلا هابقنا  انسفنأ عم نكت ملاذا ىضوهنلا لواحت اثبع نكسلو انعم ملاعلا
 ناوالا نا - قملا ىلع لوصحلا ملعتناف كارلا ءاذأ ايمان كم

 «ءازعالا يناوخا

 دا را ىلا ةييريضحتلا رمؤملا لا 00 عطتسأ ناو ين

 ل ا 3 '؛افعا ةسسؤملا ةنحللا ءاسعا ا مار كلا 001 يئاقدصأ

 مهني يل ن كن لو مهعارا م اماعأ نأ ةيحصلا يلاح يل حمست مل ناو

 ن* غرلاب ينأى 1 ا سب ينك ار رع هد ول ان ةفيظ و اارخ

 نك 20 لا ابام نع سفتلا لوخ أ نأ هنآ لهي ر قائدا الا

 ةيضاملاتاساملا يف هب اوزاتما اعو ءاضعالاو سيئرلا تار يباح

 الول انيفيضم تارضح الع اهب طيح نأ دوأ تنك ةنازرو ةهازن ن
 امنومهغي ال ,هو ةيبرعلا ةفللاب تناك هتاشقانمو رمتؤملا بطخ 0

 اهردق قح اهوردقب ىح فساللابو



 ماغ قرف قرا ا سيد للا

 - قثك "هولا ع 2 5
 هنود ق ل ب ) هرشع ( باَتذ فلودو
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 نيذلا ةوعد ةيبلت عيطتسأ ال  ةداسلا اهمأ ؟ظح نسل - يناو

 ا : اباطخ ؟ي اع ىتلأ نأ يلا اوغرفاوللا 0

  0نمد نا ل نال 1 كلا ءابطملا كنتوأ

 نا ١ اولاقام نسحايو « اولاق ام ديدرت ريغ يلا

 امع انه 2) حصفأ نأ « يرور مس يعاود نمو لب « ينابجاو نه

 انيلا ةدئاع هب 0 0 موب. شاعتن الاو برطلا نم يلخاد

  00هدهاشن ام جببأو ىلحأ امهلل ايو «اهيلا ةدوعلا ميطتسا نكت م

 لمعلاو ةملكلا يف ةدحوو حاورالا يف داحنا نم مويلا

 هذه قفار امو « ايفنم اهتيضق يتلا اماع نيثالثلاو دحاولاب ين أك

 طونقو سأ,, نم اهلخاد امو « ةحداف رئاسخو بئاصم نم ماوعالا «

 داع ام دنع ًايسنم ًايسأ اهلك تراص دق « قارفلا مالا نم اهمزال امو

 :يسارفلا رعاشلا عم ذئنيح تيداذف « صاخب "طولا اني

 نامزلا تايضام يفانقرتفاام انأب ءاقللا دنع انرعش دق

 ٠ قلقا رملاو نايفألا انسج دقق انما تقرا ىلع (

 ىلا اما ل تناك نطولا يف من 1 مال ل مكتسم الكتناكو

 رغلا رايد 0 ١ دادزيو « 1 3 0 1 ذا لم

 مكسؤبي ايلع انددزا الك م "ل

 اهيح اندتعا ةلود رخأت ىلا ةيماد نويعب كاباو رظنأ ع نكن مل
 داتعن اذ شا اذه اندتعا دقلو  انايالب سبسو انيئاصم نلصأ هو

 يف ديرزتل الا ةداعلا كلل اك انو مال الا ضضم لاهحا رشنلا عبط

 هردق نم مقر و هأول
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 تال ةلادلا ةكلملا هذه نحن لازت ال اننا

 مويلا تن ا نا كلما هذه بحت مخ « ناك احم تبوح ىذاملاو

 مطتسلا كر ا "05 تفارأ نابع لاول اه دام ا و 0

 الزول كرك ليبس يف قيرها فيرش مدل هناو اهدادعا الو اهداعبا

 يف قارب ىكو هانا ط هنود تناكف فساللابو هتحزام دق تاراطق

 : ةيرملا غابص قع رثا اهلع سل ةعيطن لامعا ليكم

 5 ادد د 0 مكلوانل لوقلا عا ؤنكيلف نها

 7 لمعت اننا 21 ف 1 لا ناوخا و«ةيئطولاو ةيسنحلاو ةغللا ّى

 مهناذأ ندو قالا دو انعع يع لع قاب نيلاو ةقلودلا ده ا

 اننا ضعبلا عمسلو ىرب ا سلا رب ىبح رورغلا رقو

 لاطن اغا ١ ءدفل دسلا بجاوب نوفراعلا نويقيقحلا رهواقدصأ

 ليقدتف »و دلاةعمالا قوت ةيغرةحاملا 0000 هيلامبعفدنو حالصالاب

 انتحاصم ظفخ لبق اهلالقتساو ةلودلا ةمالل (ظفحو « انتعفنع ةيغرلا

 يتلاتادإجلا دعي نع هذه انييلاطم ميدل 10 ندلا هبشأ امو

 نحو انمولي يذلا اذ نف . اهنم "يش هبيصيال وهو اهضضم هريغلمحتي

 باراقالا نيلواح ةاجنلا براوق نم انيدل ابو انسفنأب مويلا رطاخت
 | ماا ىلع مهنا 219 [مراج ةدعاسم ةيغل ةمئاتلا ةنيفسلا كلت نم

 ةداك كل المر اذا وويل اذ نم مآ راطخالا نم ام قدح

 ال1 ران اهاقلأ ربعو نراحتلا ائيلع اهلمأ سورد نه
 ةيرحلاةايح « ةثيدملا مالا ةايح ةلودلا هذه عم ايحن نان داق ةنماملا

 | لالا ةةفوللاو ةانملا نم كلذل دعت نأ لدعلا نما ؟ لدعلاو

 امه يشل > م
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 نيملسملا ىناوطادحلا اهاغيباج أن ادجن زل ةخصن قلعت ةلكشا ١
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 أهعا الك 0 باطخ ف ىف هرابط دما خيشلا وهو اردق مومظعا نمو ا

 كلانه لب مال 3 هالخلاو ةيقيقح ةمدخو ف ١ سس ا اذه نا ةدانا ْ

 ةفلك نود 2100 ال ل رهاظم لججأو ةميظع ةيبدأ ةعاخكش

 ةاهاماالو

 اسارف 7-5 8 50 4 هغامدو ماعلا داؤف ىهو 3 05-4 3

 ِِء 0

 0006 يساطل ةما هعزع نم فعضلو انه نه طيقتل « اه رسال

 انئاقش قابيس تناك هةيبهذمو ةيساج تافالتخا 5 0 ىعسلو 7

 ةفامضلا نس.ح نم انه هل زيا مومن اذار 7-0 1 كر ءاقشو ظ

 كلن ءانب ا نحيا و. الامه ا لا ةعدقلا قدما

 تباع دف هذه نا ذب 0 ظعأ ايكرت ىلع اسنرف فاطعنا ناف

 كليلدل يملا دب دنع لا 2 اذ 0 لع“ اعيش 0 [و رت ملف ىناعتتو

 ق هلودلا

 شقانتن انيز 1 تيحرت لوب انتلبقتساف ةدودمملا ديلا كان نم ان دفتسا

 0 6 أهق كلذ انئلع 0 00 اندالب ساصم يف : اهدنع .

 بغا روق 0 اأو لوبا 0 3 كداتعا ىلا 4 ,دالا ةن وعملاب | لع ظ

 ش

1 
1 
| 
| 

1 
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 اهنعينذتسيال يتلا ةنوعملا كلن لثمل ةساملا انتجاح ركننال نحو « لدع ظ
 اذه يف ناف راكفالا تفلتخاو ءار الا تبراضت اعم هنأ لع كنلاثمأ

 دعب انتلودل اسن رف ةقادص ىلع ًاحضاو 5 ,ع بيحرتلا

 يم كا لا ةءاغلا تملع نإ

 نم ءيرما لكل و ءلثم تداتغاام اريثك ةيماس قالخأو ةيلاع

 دوعلام هرهد ٍ
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 انركش نع مملا وق ميكحو مهنا رابع قيقرب' يبق ءابطللا برعا

 تناك دقو ؛ الع ندمنملا ماعلا فاطعناو اهفاطعنا يف انتبغرو انتفيضل

 نم ضعبلا لاك ناك انك ال.« ةنازرلاو لادتعالا يف:ةياغ ةغيابلا مهبطخ

 الو الغ لمحت 3 3 ركل اق «دفحلاو لغلا تارابغن نوهوفتنس مينا

 ةزعو ةفنالا ىلع اورطف برعلاو  برعلا يحلصم نا .ًادقح رمضي

 امو بئاصملا نم هدالب يف هوساق امع ةفش تنبب اوسدنب ً علا

 دق بعل واكس ال« ل ناو ودا طا و روج نم مويلا ىح هوامتحا

 هتباتكك مهنقاع ىلع كارتالا قل ذنم ءايح مق مقرب مهران يضام ىلع وعلا

 90 00 ءامغدا 0 اذهل ناك دقف ؛ 3

 ةرارغ تانوابعلا دشأ نكح ١ أم ريثاتلا نم - تمصلا ىف ةحاصفلا

 عامسالا لع انضرع ول 1 0 0 فقطاويلا 00 اناو « امالباو

 ل00 0 و طم نم هانيساق امو ةدقيقح مالا نم انلخادب ام

 اكل نيكل ىدب ا اذنه نع

 تاموكسحلا تقرفنمايةديجلا ةيبرعلاةلالسلا كاتءاخأ 1

 : تفلأو مويلائاصملا مكناي تعج مم 5 سمالايف م سس

 «زفوالا ظحلا الليلقلا يصنلا اهم نوبلطت يتلا ةايملا يف ةبغرلا َ

 ةدحاو حاوصوةدحاوةغل , هاباو مكمل 3 دج كمم مويلا . هنا

 مكناوخا مه ءالؤه ءرطو م 2 خأ ي المهنا لب ماكتلل ينوبانأ دقو

 يوقف نواصل اذه كلم ف ودا نا اووحا ىذلا نويانملا

 مثارطلاو طالغالا كات 0 قو كلتم نواس ابك الوارذاع

 لإ 0 أ هحزاع اذه ا د طاطخا فايس 5 يلا
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 ييدبالا لما ةاسالالا :داحأ لضفب اناو . 5- كاطمو عيل أطم لي

 رماؤملا اذ نم انلسنرأ ناس اننا « ةلاحال مجننس انيلا دم يلا

 نم مالا يدان يلا ةنذألا يهو سراب ءاوه جومت هّيودب ديزي اًثوص

 يلف « مالسلا ىلع يح ء لدعلا لع يح « داحتالا ىلع يح » : : اهالعأ

 تاواصلا نا تايلكلا هذه مهيلع ري ؤنت مهفطاوع تابن لاجر اهءادن

 تادهتلا قيمح ريثان لب

 ل اذا ضوبنلا لواح اًثبعو «ءاقدصالا ابسأ انعم هسجاب ماعلا نإ
 انسفنأ عم نكن

 اهنايح نأ دب كردت حي هذه نال ابكر لوقاءالو -طروا ل
 نم ةيروس رثك | نوكت نأ ردقت ال - سكملا نكمل

 مالسسلا انيلع | واما وا ا انمالس رظنننال انك اذاو « نييروسلا

 نمامو عضرملا يدُ نم اهرمع ىذغتت نإ ملا نا 000

 ءابيلع قعشإ نا رقت نآاعإ ماعلل قحو الا كلذ لواحت ةمأ

 نوح انك> دلو « راس ل01 يدش كن

 هءارو يف“ يذلا مالستسالا كلذ ىلع انللظ ول ةمالا كلتب سانلا هبشأ
 مهءاند ءايندالاو مهفعص ءافعضلا

 عأ وه اعو انتايحم نوؤدبم الأب اًيطح نيس مولاظسسع ا ١
 كلو ؛ زنكلا كلذ لع صيرح يبرعلاو انفاس وهو الابل ا

 ءددرت نودب نينثالاب دوج هنأ الملل نهربو ءاخسل هلامو همدسهو امل

 « ًاروثنم ءابه تبهذ اياجضلا كلت نأ نمزلا نم حدر دعب ىأرف داع
 قدا دق تاك ذل ل حبصأ كالا حصل لو هلامأ تعاضف

 ا
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 ةرظل هيضام ىلع قلأو هتلفغ نم هبتنا كلانهو ؛ بجاولا نم هيلعام لك

 لمعي نأ هل: نا دقو:« لمعال هتعفدو ريسلل هتثعل لمأم
 دعب هقوةح ضعن هنوماعت  ةيقارلا ةقبطلا هنأ متن ذئدنع مت

 00000 | 1 ندم رغ طقف تانجلولا هيض يدؤب انمز ئذق نأ

 ةيرملاو قحلا بلطولا ؟عم هومتعفدو لولا زابغ هنع م ضفنف وك

 ناوالا | كو

 نيذلا لكو ضرالا يف ركفم لك هيلع ءركشن 0 نا

 .متك اعم ةوخا مل مت نيذلا كئلوأ « عب تملأ اك بلا 30

 ةيسلورفالا هم الل دب ا ءادوس تاعاس نم:ضرالا يف معش لخن

 ملا ور دنع اه ا نا ةك املا

 اهيأ مثأ ةيناسنالا ليبس يف خراصلا توصلا اذه ىلع ؟دمحت

 متايع ندا مك 2و قاشلا نولمحتت ةدسن دالب نلف نومداقلا

 ملشف اذا ًادجمو متر فظ اذا م 27 مكلاومأو مكناليعو

 هلا سهل ام

 قيفصتلا نيب سلج ةغيلبلا هتبطخ نم سيدالا ييطخلا ىهتنا الو

 رابك آلاو بامالا نيمب عيبا 0

 لوالا يبرعلا رمتؤملا ماتتخا سيئرلا نلعأ مث



 ئ
1 

30 

 أسنرف ةيجراخ ةراظن يف

 يركشو رمتؤملا سيئر يوارهزلا ديملا دبع ديسلاتارضح نم فئاؤم دفو اسارف
 ةيركرماللا بزح سيئر بئان كب نومع ردنكساو سيئرلا بئان مئاغ يدنفأ
 يدنفأ ليلخو مهيب راتغيدنفأ دحأو ةرابط دمجأ خيشلاو مالس يلع يدنفأ ميلسو

 توري يف ةيحالصالا ةيعللا دفو ءاضعأ نم ةينيَز

 اسنرف فحص ثايربك نم نهربغو انيدلاو ناتاملاوناطلا ةدب رح تردص دقو

 : هتجر' هده 0 هيش عالب نمفو مويلا كلذ ةاك ُق

 ؛ يبرعلا رمتؤملا دفو نوشيب ويسملا ةيجراخلا ربزو مويلا لبقتسا

 تاغ يدنفأ يركش مهمدق دقو

 رزولا يوارهذلا دبجلا دبع ديسلا رزلا سيئر ركلش نا

 : لاق هب هيوسنرفلا ل ل نم يبرعلا رغؤملا هيقلام ىلع

 ةقيدص ةلود ءانبأ انتفصب ماركآلا اذه قحتسن انك اذا اننا »

 تلاز م دالب ناكس انتفصب ًاضيأ هقحتن انناف نامزلا دق نم اسنرفل

 كاذو اذه ىلع ًاداهعا انناو . ددوتو فاطعنا لك اهو ربظت اسنرف

 حالصالا قيقحت يف ةنوعملا دبر انل نادمت ابروأ لكو اسنرف نأ دقتعن
 نيكحتبملا ءاخالاو داحتالا ناو .: هلا رجاب ةيئامعلا انتلود انتدعو يذلا

 ةهج نم نينانبللاو نييروسلا نيبو ةهج نم نييحيسملاو نيملسملا لاب

 انتئاعتسا عم انلامعأ ةرادال انتءافكو انئاقترا لعناهرب مظعأ يه ذا

 نوقتثاو نحن اذهل . ةيناهئلا ةبارلا لالظن انلالظتساو ابروأ بيراحتب



 ا

 ةيحالصالا انبلاطم ىلا حايتراب ةيغاص نوكتت نأ دب ال ابروأ نأ نم
 « ةعفانلا

 امم ناكدقو . مويلا كلذ ءاسم ىربكلا ةبوسن رفلا فحصلا هترشن ام اذه

 ديك الا ءالولا ةفطاعب رعشت اسن رف نا سيئرلا مالك ىلع ًاباوج نوشدي وبسم هلاق

 امب بجعم اناو . نييروسلل ريخلا بحت ىهو ةينا(مءلا ةلودلا وحن ةتباثلا ةقادصلاو

 نول ١ ا داي ندخل ناو. مهبلاطم يف لقعتلا نم حالصالا بالط ه يطأ

 ىضر كب لبقت اسنرذ ناو .٠ دالبلا كلل: لبقتسمل ةلفاك حالصالا قيقحتل ةنماض

 ةائد اللا شمل اجاوب ايروا ىدل انروس )١: ةليكو نوكت. نأ ؛رورسو

 اهكدضدال ةناتعلا»

 ةيماسلا هقرلاو ةلماجملا هذه هل ارك اش ريزولا ةفرغ نم دفولا جرش

 كظاوعجأ ١ ١



 تا

 سراب يف

 موب ةريبظ كلذ ناكو -- اسنرف ةيجراخ ةراظن نم رعؤللا دفو جرخ نأ دعب

 .ذه ىف دفولا ءاضعاو . ةينامعلا ةرافسلا رصق ىلا هحوت ل ناريزح ٠“ نيزئالا

 سيئر بئان كب نون ردنكساو رخؤلا سيئر يوارهزلا ديم ادبع ديسلا مث ةرملا

 طع ىدنفا ميلسو مهي راتخم دل دعو هرازط دعا خيشلاو ةب كر الالام

 تعفو ريقسلا ةلود كانه:أولب اقف :ثوريب دذو ءاضعإ نش ةشر ىدتفأ ليو مالا

 انعدم ءزاثلا ىئظوم نم نانثا هدنع ناكو اقتباس ةينامعلا ةيحراخلا ريزو اشاب

 ةيرسن اكلي ذرقلا ريكملا وهف ينرعلا فظوملا امأ ا 0 يل رع

 دقتمي ريفسلا نأ دفولا نيبو ريفسلا نب راد ىذلا ثيدحلا نم رهظ ىذلاو

 ةراشالا نم هبصنم هاضتقا امب اذه هلوق جزم هنأ الا . ةنطلسلل حالصالا ةرورضب

 تملا امم وه ام وا يللا قرط كولش نإ 00

 ٠١ ريؤملا تارارق نم ةحسن عم ريغسلا ىلا سرا ىدلا تاكلا :

 ةلودلا تحاصاب

 ١و.1* ةنسناريزح 7١ موبيبرعلا رعؤملا نم رداصلا رارقلل ًاذافنا

 يبا تارارقلا نم ةخسن اذه انباتك عم يتلودل لسرت نأب ترش
 ةناملا ة نكت عالطاب اولضفتت 5 نجار رمتؤملا اذه الع قداص

 . انمارتحا قئاف اولبقاو اهملع

 سدْنرأ سدت رلا بئان ريئركسلا

 يوارهزلا ديجلا دبع 2 مناع يركش 22 نيو للا



 و

 00 لب بلا ايلبح يتلا كئاسزلا

 رماوملا ىلإ
 ١

 تا تاير ترم نع كانو

 ١98.1 ةنس رابآ :١15 : توري

 يبرعلا رعؤملا لاجر ىلا

 62 برعلا جذوعأي

 تكر © ا راؤأ تزه ةنر ركن وص ىدصل ناكف مت رص

 مشن أو « ةتئالا 11 الا ةرهز متايحأ دقق هناك املا هي ربل تطال

 ةيب رعلا سفنلا نأ مترهظأو « دئابلا برعلا ركذ متدعأو « ةسنايلا بولقلا

 بصنت يلا لئابخلاب مثرعش . ةيدوبعال خيضرت الو لذلاب ىضرتال

 نا : ميدانو 01| ةقر نم ضصامتلل مكضمف هب ايركا روس داعم

 0 مكتموكح متيلاطف ةيحلا بالا ةدعأق ةب ذك رماللا نا متفرع

 "فل ل ىلا نوتغت الو تابعا مهم د تملا نا لع متهرو

 ئ نأ ا ولخأو ماركللا برعلا اممأ اود_هاحو اورءاثف : تادابطضالاو
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 لابجاك تناك ولو ةبحر رودصل تاربملا اوقالب تناول برعلا

 ةرملا ةايملاو قطا ليس ف تلا
 لك تملا مكممو؛ةيملا ن مفنلا رعشتلفاذه«ةماهشلا ن نكشف لك

 نم نوملعيس نيذلا كدافحأ رسيلف 5ك أدبمىل اعو 9 هاسفن دعل نم

 ةايحلا هذهيف دابحال الا قاخم : ناس الا نأ ب طءاشلا كدي

 ليمتال ةيح سفن ةيأو « ٍكلامعأل (برط قف 1 يبرع بلق.يأ

 :مكيا يكب
 قدح ثوروملا:ظفح بجيف ةفنالاو سفثلا ةزع دادجالا انلروأ

 ةناكتسالا بوث قزميلو . دويقلا لحتلو لسالسلا عزتتلف . هظفح

 برعلا ةايح نع ءادوسلا مويغلا عشقنتلو ل وخلا رابغ ددبللو

 :ةلباجلا شرعا ب دابم يحتلو لاطنالا نودهاجلا اهسأ اويحتلف

 ؛ ةقملا ةيبرعلا لاثماب ةلداعلا مكبلاطم لين ليبس فاو 7

 كركد خراتلا دجميلو
 مالم مياس هريذع يناصمحش دادو ل ةقيفش

 يهزم صزلا تو رعب مهل م م فارغلت

 ناريزح 11 33 3 ةطلامو ديعسر وب قيرط نع ) توريد هأمم 8 ( سوت ول ةرخاب

 سيراب 8 يبرعلا رغؤملا ىلا

 نوم:مو ركلامم يف كك حاجنلا نونمشب و 1 مهيناما لثع ىدلا رع ولا

7 ' 
 حالص الا ةيعمج مر 0

0 

 ل

1 1 
00 



  4و١6 0

0 

 اها متت رااح نا شت

 ىرعلا رعأملا لإ

 ةماع ٠ لاو ةصاخ ةيروسلا دالبلا نأ ةنهارلا قئاقحلا 3:

 اك 0000 ذا رابلل ةمرعةققدلا ةحرملا تاقوالا هذه تحبصأ

 اهيلع يتلا ةلاحلا تمادام اتا نوكيس اهلبقتسم نار ةحألا عماطملل

 الو ةمالا تاجاحو نمزلا عم ريغتت ال اهمدق ىلع لازت ال دالبلا ةرادا

 لكتاب دقو « مهتداعسو نيلهالا ةحار لفكي يقيقح حالصا اهلخادب

 دالبلا ىلع حالصالا لاخدا 8 كلا ا داما نودقمو ىناثلا

 عرسأ اهيلا رطخللا ناك
 'ةيلسا ٠ 2| ذه ءاحن الا ةماع ىف ةيبرعلا ةمالا تكرذأ دقو

 ا 00 قدما رطللا نم اهدالب ذاقتا لواخحت تماقف ةعصانلا

 | تب رشأن م نيصلخملا اهئانب نم ةفئاط سدقملا سجاولا اذبم مايقتل اهلثع
 هيف كرتشيرو سراب ىف دقعي ماع رمتؤم ىةقعلا ةيرلل بح مهموأق

 يف رظنال اكريماو قارعلاو ماشلاو رسعم ين ةينامتعلا ةيبرعلا ةمالا لاجر

 . ةعورشملا 0 عرذتلاو ثحبلا طاسب ىلع اهعضوو ةيب رعلا ةل أسما

 "ناجالا تايداع نم امل ًاظفح دالبلا ىلع حالصالا لاخدال ةقحلا

 ةءايحلاب ةي رمال م كارلا د م م امملع ءاقباو ءالخدلاو

 3 لالهلا لالظ 00 ىهو ةفي رشلا ةيلالقتسالا

 1 ةنيب*



 ١ ث نم١

 انبولقب يبحو يبرغلا رمؤملا اذهب بحرت نحو انه مقون اذهل

 5 . ' ظ ةليبنلا مثدصاقم يف مرعم 00 نم ماركسلا هءاضعءاائسوفنو'

 حالصالا نم مو 2 دال مدي ىلع 9 نا نجار ةيماسلا مهاياغ و

 يل

 بديطلا

4 
 نتوصل رلا بع

 سبيلا

 كب 0 نامع 2-7

 ىدورابلا ل 1

 كب مدرع ليلخا

 سيطلا

 ناججرتلا دج

 ىبابتقلا قراع 2

 1 ئاه 7

 ىراهلا ضاور يزلكتالا باهولا ديع

 راف> ىفطل

 نيزلادمحأ هيجو
! 

01 

7 
1 0 

0 

 را

 م 2 ع

 5 دنلا هدب رح كر 0

 ةرغ ىلع

 ىباحلا |
 *ى/إ

 ىفارأا دمشر تا

 ىمسأقفلا كمع -

 يزكي حافلا كب

 باصقلا لماك 22-7

 ا 8 ى رسم

 دادحلا وج رج
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 نادل ينالملاطاس 2 كبمير دادس

 ناكل قفوت لعدرت دمحا لطاسق ماس

 ىسعلا ىعلا دنع قتلا لما را 3 ىحبص

 راد درع 11 لعدرك دأ

 بييطلا يناحلا بيبطلا

 د ايدل ل1 يذلا فيم دخأ

 ١

 ئيكرألا يقدص دواد 0-0 6 5 نات 3( 0 0

 ىلديضلا نيسسطلا تيبطلا

 يرحل لا 2 دل 1 ليلخ ا 0 فزاع ىطصم

 2 00 لص وص

 راون 5 يف سيراب ىلا توربب نع

 ظ ءايدالا 000 ل اذكفلا يود ما ا تناول تابح ل

 ظ 00 نمو مماحو هللا مهظفح حالسالا هع ءاميز نيمرتخملا لضافالا

 ةايعياو ريما كا مكيعا ا قفوو كلاما ف سجل 5 ماقو مهئادعأ

 نما ١ دالبلا كب ه هللا لعبأو



 تاه :
 ِء ع م 1 0

 اس م 5 ظيرش ل 6-1 | ا داو أاسلاح قلك دعلاما :

 1 قفدتا ىعومدو رو رعسم | ]0 انو ا ةلس رمل توع دلا 1

 ىلا تهجو تق .مكيديرأ ذخأو هللا 5 زبزعلا نطولل مكبحو مكلامأب

 مهيلعةوعدلا تولت و هاندا 8 ان ةدراولا ىتاثاع تعمجو يراد

 ىلع يح » لوش يدالوأ ريكي اذاو ؟ ةوفدلا ف8 ملا تلقو

 هاراج لاخلا ينو «حالصالاب الا حالفال ؛ حالصالا ىلع يح « حالصالا ظ

 حالف ال : حالصالا ىلع يح ؛ حالصالا ىلع يح » نيلئاق نوقابلا ش

 حالصالا ديرب نم هللا قفو « حالصالا ش حالصالا . حالصالاب الا

 مابأو هلل اناقو .نبب رمل نيلاضلا نيغابلا نيدسفملا نيملاظلا هللا سكنا

 . اهقفاو نمو ةيعمجلا عم للان متدك و

 هللادع جاحلا نا اص حادا مالا ثانالاامهدالوا
 3 تت

 عيبا سلا ا ةورءو همطافو 0-0

 ور اهدالوا

 ريشل دمحو كلاملا دبعو راتخلا دم رواق

 كعب ىد

 ا ١ هير ةئنس نانا 1 ىف كيلي

 ءاضق ناكس نع ةباينلاب ككراشن داندأ انيقات ناستما ولا



 فلل هك 0

 كسل 01و هيا مكن وعد ىف اهومرمشت يللا تاحارتقالاب كبلعل

 نيباشلاوةمرتدلا تطل ءاضءأ ا نا زطمّكب ةردن رونغلا اثينطو انع

 يف انيلع بجاولاب مايقال رديح كب دمتو رديح كب ميهاربا نيدالا

 000 ا وادم لح ال دقعتيس يذلا ميظعلا كرمتؤم

 انا دسم

 لآ 007 12011 هلا لصت اع يعسلاب ءادعس انشقت أ ىرت م

 ااا الور لاماألا هللا ققحل :رعؤملا ةررقام ذيفنتل قرظلاو

 ءاعدلا عيمس ١ لالتخاالا و لالخ م صالا نم.توحلا اًنْيَطَو

 0000007 ل هللا ءاطع اي وط نقلا. .ىاخملا

 1 ردد اص ىفقسالا ا فسوب

- 

 كبف نارطم كياعب فا رشا سيق

 لوولعم 0 ئعاحرا دم كيسا

 راح قديم نايلس يكول يوا رهلا فسشوب

 رديح ليلخ 1 نارطم 1 ناهلس كيعرس -

 ىمافرلا علا دنع ناملس يحبص



 ا

1 
 ع عنو“

 ا رادأ 1: نصف

 نركواب ف متتلملا ىبرعلا رعؤملا 3 ىلا

 4 نا ابعا

 ًاحالع اورمل ةفايدشاو م 4م 9 ؛اظوالا مقراف نمأيإ هم

 افش لع تسم ىلا 22 هيدا ةمآلا 5 نع هللا 1 ةئمزملا ما

 لامحالا اصل مكاباو انقفوو ءانلا 00 كل 0 نم فرح

 اع نكلو ءرعؤأا ىفانلتع نم انيق نم نسر ناد وست

 رعؤأا ف نوكيس ىوارهزلا ديلا ديحديسلا انتمالع كرت 00

 ةلاملا هيلا تلا اع ريبخ هللا هظفح وهف اذحاث عت نال

 انعام لع ىدقت تدل ىلا ةئسلا

 سإل مويلا ينرعلا ىعشلا.نا:نم ناوخالا اهيا ةقث لعاونوكو

 ' رابغ ضف نآهل ناو هقورع ىف تاما تيد دمف « سمان 0

 ةايللا هذ هىداهللا ناؤاسصن ةايلا هذه نم هلنأ ف رسل نأ +

 نالجو 8 ناب ايه ريغ ةفغأ

 براس ةمسقنللا ةرادالا راف كنع لانلا 0 زيمتن داكن اناو

 : دش ف كرولا ةطلسلا ثنمادإا ف[ لا را جاردتسال

 هذه ىلوت اذا انلاح كيهانو « لالحمضالا ىعاود كلانبف ةيلخادلا . نسخ ابا زار



 دعلا ة هرب ا

 نعال مهليشم نع 1 ل م ةريخال سانا ةرادالا

 ءاجألا هطلار ةكلمملا دوف و اولا و ةيراادقفت نحمي اذمو« انتاحاح

ِِ 3 

 ا ةميظع هما 0 ةيموقلا فاعضصا عمادل نم لهجا أمو 6 ةيموقلاو

 ١ ١ ىرثهجولا اذه لع ةقيقملا امنيو « دلاخلا اهدجع ةميظع اهفرشب ةميظع
 ىلا ىهو عضا وملا ضع يف ةيب رعلا ةغألا لاعتسا ةزاجاب ةدراو تايقربلا

 ريا ل ةكارتلا لاصسا ميتحنو ىلبق نم اف اطاعتساب ةداعلا ترج

 نمهوزاحا 0 اودعل نا ةييصملاو“ نوعا امماعو 0 0 روم الإ

 ةطلارلا نع ىرعملا اذه انباتك 5 مفرن نأ ىلإ انعقدام اذه

 اهانفرعىلاةبز "1 لامتسا موزم دئاسلاداقتعالا نعو أنئيب ةدوجوملا

 ةفايدبالا انت أيح ىلع ءاضقلا الا م نكي ملف رهدلا نم 3 اهانب ر>و

 اللب أن ريصم ناف ةلاحلا ده 2 اذاو 6 هب رخسو اره انينما ىدح

 1 تارلاف مارش »| ىلإ كج

 2 هنا ىلع 4 ىركذلا للسق نم تاركلا هدم مويلا نا اعاو

 0 2 نومهم -صا واب ولقلا هتيحع فرفع و هندناف

 نا 1 رخ كعال وه يذلا تورب ىف ئدانلا لافقا امأ
 0000 دال نأ لع رفتنيال اريك أطخ ناكدقف برعلا رودص

 ةقيقملا ةهح



 0 ١و8

 دإ>+ سف ةعركلا ة. رعلا مك الأ : راما اذه مكعامجا 0

 رك ايحأو هللا ا 0-1 نر 00 د رهدلا م 9

 ةيفان لا !ةلازلا هدم 00 3 بلط ىلع نيقفتتلا

 0 ناطئطسق

 ) نص ليلد ١ هدب رح بحاضص

/ 
 ملا 1 7

 اة.11+ةنس رابأ 14 ىف : ماَشلا سلب ارظ

 ةرقوملا 8 علا روما ع للا

 مكدهج اني ررءاجبفلا انا نم دك نحف دعلو . امارس 0

 ا ىوطىذلازيزعلا نطولا اذه لييسيف ديدشلا

 ىلا ني نف انودغو ضي رشلا كيس انقاشف ءاثداسحا هبا رو 0

 0 ىذلا ىدنملا هيخأ ىلا رادلا بحاص ةرظن مكيلا نيرظان رخآ
 اعد اذا ىتح « فيسلا عم , هقك ف ةنانح عضإ نأ ىمتضددرسا 0

 ةنايص لجأ نم عابت ة 5 ايماصخرا ىشاالق ةايا لك ل
 رادلا

 ادق مادقأ تاز رطق 100 مكيلا كورا دوق او

 مكناوخا ةيحن كيلا ل م ل

 هد رع نرئاضت ا دق نيذلا ءاحيفلا ى



 ا اا

 ةجيتنربص غراب رظتنت اهعججأب دالبلا ناب اوقثو ؛ متاحر ناببأ ليجرلاو

 ل فلا رايت ةيوازلا رجح عضيس ىذلا فيرشلا كلم

 همركو هلل ل

 بييطلا ىحزايلا قيفوت لاتفلا قيفردمح

(لايجالا)ةدب رج سحاص فحتلا لمعم يحاصو كاللم
 : دعر نء.سح 

 كسرشلا مداخ مدقم تزع هداز ىفم

 كاملا ىحبصدم ةعارز للاطو كا

 كاليمورحات ىزاغ ماح سردمو بيطخ كالمورحات

 4 5 لاكدت كالم رشم لم ابايلا ىدص

 زوزاكلاو جاثل ا ىلدعمبحاص اذاب فارغلتاو هطسوبل ب ل ريدملا

 لايئاد رح لك

 فيرشلا ملعلا مداخ قد كالم

 ىولوم لداعطصم نعر:كح ناسخ ريذم 1-6

 فصاو دم رجات رجان

 ىراطيب بيبط هدايز قيفوت دمح كامرا دمحش

 ا 1 35 7 1 0 -_- ' 0
 هلل فزر ما (نايبلإ) ةلخس ْ ىد سلا عماج مام

 نع هردع رداقلا دبع ليج ببلس نيدلا حالص 0



1 

 كالنمو رحات كالمو ران كالممو رحات

 كالم ٠
 ّغ ان رودح ةيحأت ىضاق

 نيراجنلا خيش سحر داقلا دبع نوضيب دمحا قازرلا دبع

 غلاص : 5 زاعبس يجرح ليئاخيم ب

/ 
 امكبا ىسلبار ىم

 ١51 3 01-0 ماشلا سلب ارط

 اري 8 يبرعلا درعوملا 8 ةرادا ىلا

 انرورس مكبانمل نلعن نأ ةيسملارطلا ةبيبشلا نحن فرعا انل

 قنطولا لاحر نس تردص ضل ةرغلا تا أنغلي اميح فروت ال يذلا

 لبق ان واقف سا اراب 8 ير حبيس يذلا ميظعلا ى .ط و عامجالاو رحيما

 تاحفص ىلع ل ارطسن بلا ده كلم د م ؟ركشت انتنسلا

 مغ يطو ' مكلضن 5 ىلإ الورون مير فورت 0 بولق ظ

 ل ركشلا 5 بحاوب رعشسلا درفلك حبصأ دقو 3 هتلمودهنطو لع

 ءاقترا ىلع مدهج اوفقو نيذلا بوبح لا رمتؤملا ءاضعأ لكلو مكبرانمل ان

 اتاعادجلا و م تل را كلم 0 نر“ اهمنداعتسو اثدالب .

 ءامشلا 0 0 0 انيلع 0 بجاو 4 . 3 مكل ةميمضلا | 3

 هن وعملا هللا نم نيل أط « لدا تالا نى ه نطولا صيلخت ىلا م ةيبرولا ا

00010- 1 



 هر او

 متمدو .زيزعلا نطولا ةايح هيلع 0 ىدبلا دخلا لمعلا اذهمامتال

 3 مالا 'اح 8 ءاقيرالاو 2 ربظم

 مدعم ثتزع يجان 0 0 رخرح ف 0 دب رق

 ع 38

| 
 31 ريض 0-8

 ١م ةنش ةيناثلا ىدامح ؟1 قف: اديض

 ارا يف ىبرعلا رعؤملل ةيرادالا ةدمعلا ان ا

 تي( 1| اذه ةلايخلا اهددع زواحتب ىلا ةيب رعلا ةبسشلا نا

 عورشملا نم امانتما مب ءظع م دن ناك المو ءايقإو ا ١

 مكك راشل هو ا رم مكفتاع لع 2 يذلا

 نطل ليلاكأ مكعو رشم لكي نانا لاستو ,كلامجأو ركنا رايف

 ماتلنا يفو . يناْملا لالحلا لظ يف ةديعس ةبيط ةايح دالبلا هذه ايحن

 انتاما ريحا قئاق اولبقا

 قالحرمم دمحأ 1 : دعا

 ١ يرهوملا قيقو' ىلدبحلا لع بوذيجلا قيفوت |

 : ىذا 2 ندلا دعس ربط ا ديعس دمح باقلا ليعامسا دمحأ

 ٠ ينامعتلا نيدلا يع راهز ي 0 ُى 0 مها 1

 |  ناتفكلا اا حلصلا يدم دمجأ

 ١ 1 ا( نزا ميدبا د ” لا ينام



0 
 ١

 اًصضبأ' روض ىو

 ل هس رانا مالو ١11 ةنس ةيناثلا ىداج ١” ى : اديص

 ىرعلا رعؤلا 0 ءاصعغا نيدهأ) املا لضافالا ناوخالا تارضح

 00 بريقا“ انتم 6ك ةماو باننط رق الدو ءادولك |ذكأ |

 اروح الا 5 م لك نامدلا ف رضا 5 خان 1 «هنا رجب أئرف

 حاجنلاو يقرلا ءارو يعساأب ةيرح « حالصا لك ةر دج يل سايلاو

 فترأ نكح ال ةلاح ىلا تلو ىلا اهسداوبو ددللا لسا

 .عامس الا اني ثدحت ىلا ثادحالا عامد نم فن أنو « عاربلا اهروصي

 نال « عيطتسن اع . ععورشا يف كرصاننو ذيبحت مأ هب م قام ذم كلذل

 رفظملا ينامْعلا رلعلا تحن دالبلا لالقتسا ظفح ىلا يمر 3 الا < 0

 رك وم روضح ا | مدعل نفسا 1 - كنا نا دع 0 و :

 0 نم مزلبارلك نيرظتنم « حالفو حاجن لك يل نيجار «تاذلاب

 ماتكلاو ءديلا 8 مالسلاو

 نيزلا فراع دما

 نينم ءاضف نم
 زيراب ىف يبرعلا رمتؤملا ةئلت ءاضعأ ماركسلا ناوخالا اهيأ

 مهقيفوت ماد 7

 ةغيرشلا .ةياَملاو و كت هل ليكشت ايفا يتلا ينس 3 اندرو

 هيف نوثحبت سيسنرفلا ةرضاح 0 يؤم تدع ابلعأ نا



 ل
 هقوقح ذاقنا ءارو ىعسلاو مركللا ىلرعلا ردململا 0 قدا نع

 مكيعا م 3 9 هلران نانج ءاضق ىلازعا نحن - همن اعلا ةعماملا نمص

 0 0 00 روز ام لك قانضةبايتلا مكض وفن و نطو || ريآل

 قي كل نيعاد اني ولق مكيلا نلاهجوم ؛ 00 يأ يدل ة هي رعلا

 هتاكربو 0 همحرو مكيلع مالسلاو . ىعسأا حاجيو

 هداز يداهلا كبع 0 ما هوجو نم هداز رارح

 1 ةدع كيعس نس دم الا فس ويلا درو“

 ننجح يىدعيسم هوحو نم هداز يداحلا كمع هداز ىسوبع

 مدم كوضق ما ردي مف 1 ا ا ني هان دمح
 هبارع هوحو نكد لائح ىديسمهوحو نم نانج يب 2هعمدسم نع

 رداقلا كيع سواردا ا 0 ا دروع راتخملا

 ةليمقلا 4 نق وا نانج ا هم 00 2 ا

 بد داج جاحلا حابصلا اص

 الدف هبرق د ةماحلا ةبرق نا ةنوب رع هبررق راتح

003 

 تاكر هحرف وبا ىفطصم فشوب دعسأ هدبع

 روظلا ةلمس رات ناعرز راح هبوازغلاب رعةريشع سيئر

 ا نقعرلا دع رغما خماش

| 

 ٠
 ظ

 ئ
ْ 
 ئ

 0117و
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 عبجراتخم عبج راتخ ديعل هوجو ف

 هعومتذ كب رق رات هنارع رات

 نّمحرأا دبعنب ص وع ينال هللا دنع 1 وبا هللا دع

 ناسا 0 كنفلا هبرق 0 1 00 وات

 . هلأ ريج يملا دع نيح اص مياس

 ةيف رشالا رات هلا رع رد رات 0 رات

 ل ا رفاغلا ديغ

 نقرب راتخ يعاررفك ةبرق داع

 0 رهاظ جاحلا سدخ يداحلا ع

 اذ
 ماسلا ىف ّس رمعلا لالا ىم

 يبرعلارمت ملا ىلل

 ؛نطولا لاسر 0

 ىركذ نا. م ها ينحل مققوو مدي دو كايبو هلا كايح

 راشلا 3 انيواك يو رهردلا 5 سشقنْكَس يل رعلا رمتؤلل |

 مكاعراب اوقثف 6 رول ا ناحالاو ١ أ ىه أتسعوفت 5 هللا

 توملا نئارب نم هذاقناو نطولا ةايح ليبس فهذا اما انتا



0 000071 
 1 8 واقو مكييحتانحا و رأ داق لالا انبات تاناقو راحبلا كشع انتلصف

 للك احا ورا تناك دقق ال ناو انناو عر ذل قم

 ظ هللا ركظنح مامالا ىلا « مامالا ئ : / 2 |
0 1 

 ةيفاع وب ا ىفصو شاورد ىناغفا رهاظ لم

 فأن 00 كس دزه بلاط سدهقلا ند قوقح لااط

 ْ ىقشمد م قوقح بلاط نود نم قوقح بلاط

 ١ ةيكلملا ةسردملا يف للاط مو ند قوفح تلأط

 ش ظ
 : ا: فدشر واس 3

 ةْرع نم قوقح ةيلالع ةزغ نم قوقح تللالع

 : سلب 08 ند ُْف وهح ب ص ١ ةْرَغ نم َْف وقح ل |

 000 ل1 رداقلادبغ ماما ىسع

 5 تورس نم هةسدئه للااط ع نم 2ك

 دوعتسلا وبا يهز لع ىوحلاا يغلادبع

 نسدقلا نم قوقح 5 دفقص نم قوقح ا



 ظذ0000 64

 ١ ذآ أ آ7أآ آ]زذزةز]ز]|ز ز 1 0 0170ذز ز ز ز 2زذزذزذةزذز ةز>ز> ز><>7ز0ةزةزذزةز 7 ةي00 000

0" 
 7 يا وم تايب ايركز

 سدقلا نم قوقح اال هأه نم قوقح تكلا

 مكمل 0 م ميكملا كم اجلا 55

 قشمد ند 000 لال نود نم هسدنه تلال

 وسانسل مصاع شرورد فورا دبع

 ةزغ نم قوقح للاط سلب ان نم ةيلامسلاط

 نوي الا نابض ندب رمألا حالملا م دو#

 نانبل نم قوت كلا سلبان نم بيبط

 قا ذولا تعاتتسلا فينا هللا لضف دمحم 2 داقعلا ىمهف دم

 دادغل نم تط بلاط باح نم ماحم قىشمد نم ماع

 مهلانا ىتاب ليعام.ا هيدل دمعك

 قشمد نم : ا ند ل و

 ىئرم زيزءلا دبع دمج ىغزلا فير رش دمحم

 0-0 نم قوقح بلاط ةرصانلا نم قوقح بلاط

 سحلم يدشر.ح يناليكلا نيدلا يع يوحنلا نه رلادبع

 سلبان نم ةيلام بلاط ىريمزالا 500 ْنمقومح تلاط ش



 ىطاسلا صو نيسح

 ىقشمد نم

 فورعملا نسدح

 ةزغ نم قوقح نلاط

 نوال . عا

 دادغل نم قوقح كاع

 ىفطصم ليج

 ةيقداللا نم َْف وقح بلاط

 ِء

 هتك نسح 0

 ةيقذاللا نم قوقح فلاط

 ىراخبلا لالح

 يما يدشر

 دقلا نم هسدنه .للاط

 ىلبلا مولظمل 0

 ةيروناثلا سرادملا يف بلاط

 ناغود ليج دمع

 توربب نم قوقح بلاط

 ىروأكلا زئاف

 قشمد نم قوقح بلاط

 هلا داح ىلا دبع

 نسدقلا نم

 داقعلا يدجدومج

 قشمد ند ةعارز ل اط قشمد نم قوقح بلاط باح نم

 ىتاوطسالا هيجو

 قشمد نم قوقح لاط

 اين

 نيلي ان نم نيلطعا ولإ ةسردع بلاط

 ىع رمش لامس >

| 

 هام 0 قوقح بل ط

 ه

 نينا فل بل ل
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 ناليكلا دير تلاد ع يرو ناقوطظفاح دواذ '
 دادغل نم ! دادغل نم ندلب أ نم ١

 داشر 0 نةرأا كديع

 لصوم ا َنَف نط فااط سدقلا“ نم قوقح لال

 رامفص ليعامسا ول كديع ه9 :

 ادق نم بطاط 77-0 لصرا
 يوازغ قيفر ىلا مصاع ْ
 نسب ارظ ند قوتح بلاط 1 دادغل نم قوقح بلاط أ

 قاتلا ناب ريش درحا ومالا ىبدرام يدنج ظ

 ايبصاح نم قوقح للاط قوقح ل اط

 قوز ولا فلا نياؤمتلا قضوا ٠١

 سدقلا نم ةيوناثلا سرا دملاب ىلاط أديصض ن4 قوعح نا

 سودنقلا تدوح يفاص ىداحلا كيع

 سدقلا ند قوقح لاط سدقلا نم ةسدنه تكاطو

 ىتاجدلا ينوع ندسح ىسدقملا فراع .ء

 قواك" ةيكمللا ةيسرفلا كاط ] ْ

 ا



 0 دوعسلا 1 لم : د علا وبا نبدلا ماسح

 سدقلا 0 تبيبط سدقلا نمد بيبط

 تحتح قيف ول 5و 3 ا وب

 ةزغ نم كيفايط تو ريب نم قوقح هبل

 كبز.ي 5 نقلا ىدمح دما

 1 ىقشمد نم قوقح للاط ىرطي ضو لاظ

 ةيفاعلا وبا يدشر شاب رزاب قيفوت
 سدقلا نم ةسدنه لاط سابارط نم قوقح لاط

 ” لدللا دماج ركب وب نابلس
 (ةاضقلا) باونلاةسردع بلاط 2١ تايبدالا عرف نونفلا راد يف

 يبابشلا تحبم ريمالا . ليلخ نسح يىدج

 1 يداولاايشار نه:قوقح للاط 1 نيظعاولا هسردع بااط

 3 فيطل تام دا رهاط

 4 سابا رط نمةعارز للاط ىراطيب بط بلاط

 ْ  ىغفارأا ندلا ردب يريدبلا اير



 ا

 مات مرب م فارغلت

 [9 19“ ةنس زايآ "+. ى ::ماغةهرإ

 سراب يف ينرعلا رمتؤملا ىلا
 ةرزا نودشل ميمجاو 4 تلا هوز اف كلم متادتبا

 ةنووبسلا ةينظولا ةيعجا

 لسكو ف م رع هريس 0-8

 و ةئس ناسن ؟ه ىف :( اكل )1

 ل رعلا رك ااا تارضح

 يف ينيرق دوجو مدعل ةفسا ىتاو « ناعما لكب كر وشنم تعلاط

 ىلا رفاس دق وه ذا هدالب ةمدخ يف هينطاوم عم كرتشي ىح ل

 ةباتك ىلا ترداب ةينطولا يف ربصقت هيلا سني. الثلو « ليزاربلا

 :. رطشولا 4

 لياحلا عو رشم ا اده لع مكتننبب ءازعالا يطاوماب ََك ا وحمسا

 ًازوف يلق لك نم 5 ىمنا يناو « هبن نوءوقت يذلا ميظعلا لمعلاو

 بهاذملا فالتخا عم مداحنا نم هتيار ام ناو . حاجنلاباللكم ارهاب .

 اهدجمو ةيوبحلا ةيروسانل اوعجر اف .ىلاعت هنذاب متلس ؟يعاسم نآبىن ابن
 اذه 3 رك ذيس خعراتلا ناو  بناجالا عماطم اهنع اودعب او مدقلا
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 9 م ءىت ص داحصالاب هنال ةد_حاو د و 5

 هتيتاك ش ' اعو هنمعو

0 
0 6 

 511 هس 1 8 0

 ماركلا ىبرعلا رمؤملا يسسؤم تارمذح

 ىلع انين امو ةيبرعلا ةوعدلا انذخأ دقف دعلو . امارّحاو امالس

 . ةايللا لاما تازه انترعو حرفلا ةريرعشق اننزه ىح ةءا رار

 ءاناأ داحتا نمز لواح ىلع اليلد ىتأ دك ملا دانضا ناد انه

 مهتماضنو برعلا
 00 ||اذهرخا يف رثؤملا روضخ ليغ انمرغ دقانكو

 دحال زي ال ةسردملا نوناق نال انل حمسأ ! ل ةيعارزلا انتسردم ةرادا

 اك | 2 قلو . ضرملا ىعادب. الا اهنع مطقتي نأ اهذيمالت نم

 0000000 ل نكلو انصاخشأب رغؤلا روضح نم اننكم مدعلع
 اال 0[ توني نما رمؤملا ىف نأو اتحاورأ مكراشن اننا ملغ

 ةيبرعلا ةريغلاو ةدحنلا ىوذ

 ةغل ةسدقملا انتفل لعل لذبتت يتلا يعاسملاب انسفنأ ان انه اكتب
 '000 انلمأ لاو 6 ةيزعلا انك ا 1 ةيئلط ل ايرادم قب ةيمسر

 1ظ2ظ21000بببببب“ببب“ببببببب“ببببببب17 خ11 7

 ادني ةث:سينيسضيبا»



0 
 كيد ماتملا ىو « ميظعلاو مدقلا ينرعلا دجملا دأ درس الا فلا نغ

 مالسلاو ةيحتلا رطاع يبرعلا انزع ومريح مع يال ملا ا

 جارسلا نيدلا زع ىرصملا مئاه 202 قيرمز فسوي
 قشمد 0 ماشلا نيلي 0 قشمد نم

١1 
 ةرهألا تان دلو ا ىم فارشملأ

 ١و1 ةنش ناوزرح 1 ف: ( ةدحتملا تايالولا] ستسوسانلا

 يدا ف قدرعلا 0 ىلا

 : حاجنلا م وجرت اتلكو « ركؤلا دانا لع كشهأ

 ظ كي ةظوتم ةمالا ل 0
0 ْ 

 هرصن:ء ليئاخيم ١

 ةيروسلا سيذهنلا ةيعمج نع 1
: 

 / ظ
 ش
 اماطلا ىد م

 ١917 ةنس ناريزح لوأ ىف : ( اينالأ ) غربادياه

 سيراب ىف ىرملا رمؤلا ًءاعا لا

 ترق ةبناتع هلأ ضرع كنا رضح ىلا ينامارتحا قئاف ميدقت دعب

 عيج يف كس اكرتشم ىنو ربتعت نأ «وجرأ سيراب يف ىبرعلا رمتؤملا داقعنا
 اهنوذختت يلا لئاسولا لك يفو !دالب لاح حالصا ىلا وعدب ام هرقيام



- 

 0 ند | ضراوعلا لك ةلاز او يويملا عو رم 3 -ه نصر

 روضح ا نم ينكمي مدعل 0 ةدش نع 3 برعا ىناو ؛ نطولا مدقت

 انلبقتسم هيف نوكت يذلا مويلا اذه يف

 00 | ردت نآوهو عما ونت لكب هضرعأ ًاحارتقا يل نا م

 ةيب رعلا ءاحالا لك يف حالصمالا ةكرح هيلا تاصوام امئاد رشنت ةيعوبسأ

 00000 | لا ىالاغ ارفأ انا اهو ..هدالب ةايح همر يبرع لك ىلا

 000 عرج وم انتن الا ارق الق ها تاع نع

 ءاضرو ا اد رمل 31 نع ءىثان اذه لبف « ةيبرعلا

 0 لاح لك ىلعو ؟ ِ 0 0 كلان هه 1 أ ةعدقلا ) ةبدويعلا ةأيح انلاحر

 0 اوت لا ءان | 2 لرد ساو انه قاف

 حاجنلا يمال كرو ءانثلاو 00 < مدقأ ماتللا فو

 ةوخا مدقتتلاو

 يرصنت تدوج لمآ

/1 
 فنإ وس ىنإ ىبد وس ىم

 ١5١1 ةنس 1 م ردع :كفاونما

 رات يف ىبرعلا هيو 1 نسراا دج

 كراش ذا توم ا يرون حن را ع مالسلا دعل

 ىلع نوقفا وم انلكو « انن اطوال جالصألا ل نم هب ملف ايف مكمم

 لل اناونص مذ 4 د رتلا 50 انع 8 انضوف انياو ء للملا ب 1

 ا هتوردنو هنويلطلام 00 مكتاوصأ
 1 ا هذه ىلع مر



٠ 

1 

  1سب ةسلل مي. ناظم 55
 و انحا ام لاو ءأو م 1 لا ةفب رشلا ةينطولا ا

 انتامح نم ةهبدأا رخآ نالذاب انيلع ةلوطر: اذ رككدعاسل نودعتسسم 1 ا

 مدر اقبالا لاطأو نيرفاظ نيملاس اندالبل 0 ةدصاقم هللا 6

 هراشل 0 مِلَس ش

 رورحش يداو نم ئ

 ( نبك )لاي ردكم نم فارملت

 م51 هت نأ 2 ا (ادنك) لاير وم

 سي راب َّق فر علا 5 اضع ىلا

 معمتجا ىلا 5 اا ةياغلا 8 ةسد رك ا 1 مككراشن

 00 3 1 0 0 رفة صاع ىف اهلج

 لوصملاو اهنع عافدلا ينةمالا نولثمت يلا ةناغ 8 ا كلن قيقحتل هعيطتسلام

 يدتكتلا ىروببلا ىداتلا يرادالا لالقتسالا ىلع

- 
 كدردويأ نم

 ١1 ةاس ناريزح ١١قناد كولا ١ ش

 ربل نعؤلا قرلر لح ىدتفا موعن أ

 ةحاحنل انيناما لمجاو انيناهم رعؤملا اوغلبا

 ةينانبللا ةضهلا ةيعمج



 - طا

1 
 تورم» ىم

 0000000 10لاه ا نءوةينامملا ةلودلا ةحبت نمداندأ نيعقوملا نحت

 نم اهدعن يتلا حالص الا بيلاطم نم هبلطي اهف ىبرعلارمؤملا كراشن

 اذه انيتك دقو اهم الا ةيبرعلا اندالبل ةايحال يلاو ةعورشما انقوقح

 مالسلاو هل ةحح نوكتل هتاررقم عيمج اناضر هيف نينلعم

 زيير لوضف 1 0 ىناتيعلا ىلع

 هل اع كيعس ىناتيعلا لرش

 ىر رملا فسوب

 فيش ىم

 ١51 ةنس ناريزح لوا: فخ

 ىبرعلا رمتؤملا ةنمل ء ايضا - ل اتطاوم
 مكن ورضا 31| 7 اوصأ مضن فدمح 53 نيميقملا نييروسلا نح

 ا دلل دقاق يشر ىلا هيا 2-2 2

 | ماما ىلا اومدقتو ءازعالا ل اوخالا | 7 ١ 0 6 اذه رو :



0 
 يف دجو رفاضتتناو ؛« ملال هضم قاع ىذلا سعدلا ا :طو رب رحتل

 نانروسلل بروس ىحتاف .ةجرحلا اهلا نم ةبورملا 0 8 :ال لمعلا

 يروملا 2 روتكدلا جاحلا 0 ىددق رئام ر وتكدلا :

 يدوبع نيمأ رديحدمحم هداج لسروتكدلا ةفيلخسايلار وتكدلا

 ش ىوأ ديص ليشيم ٠ ىشثعرملا دشار دمحا يوازغ رار

 از
 ابا ارد

 «ماركلا ناوخالااهنأ
 لا نإ ضو ا مضن فينج ةرضاح ىف ةيروسلا ةيلاذلا نحت 0

 رع وم دقعل سيراب ةرضاحا أ نذذلا برعلا انناوخا ىوقو تا ا ش

 ءالعا هتباغا ذبك لمع لعمهمج شن نتو ءيرادالا لالقتسالاب ةبلاطملا تاغ
 فيئذتم ةئانياب نيقيحلا دادي هدو رظلار ملل مركلانطولا نأش

 ةرهازلا امديبشو ةبطرلا اهوصغ نم دالبلا يف قدي ل ىح نورق ةتسو

 فسغلا ةحيشن الا كلذامو :هب قاجا1بةمل لمعلا نك دعف 0000

 قرش.و يحولا طبمءىهو برعلا دالب يف رظنلا انلسرااذا و .لطلاو

 اوماع نذلا مث اهؤانب 00 تح اهدن ةراضطلا 00

 ةورللا لئيمهلل زافدلا بوجو رابلا ضوخ ىلوالا-نورقلا يف سانا

 هل ناك يروسلا لح امني اف 6 هب رحتلاو ربلاو ةعفرلاو زعلا نم دايدزالاو ٍْإ

 لظ اذا الا « ىماعلاو ىعامجالاو يداصتقالا ءاقترالا يف ىليملا حدقلا ُإ

0 



 ا

 ' لك ءانبأ كلذ سكع ىلعو « نامل ليلذلا ذئنيح لظي هناف هدالب يف
 يرخالا مآل

  داعسا ىلع لمعلا تاوخالا اهيأ ةدوشنملا يتلاض نكتف نذا
 ةقملا كبلاطم الآ يح تابثو ةمه كلذل !ولمعا «هنطو ق ىروسلا

 م00 تالا ىف دحوت قاذملا ةرم راك ىعف دوعولا مكنرغن الو

 : خي امأ 1 يىودح نودب هددعتم 0 1 5 للعتل انلزامو 0

 رو رش نه 9 مان دانعو انمحانت ةنيكسملا ا برتقا دك رطخلاناف

 000000 01 الالافءابلق نن اهناوخأب تلح فيك ابيع ىه تأر

 . انثامد نه ةطقنرخا كلذ يف تكفس ولؤ « يرادالا لالقتسالا يللا

 ا030000 الاءآ حمطمو ةيورلا اتاكشمو ريملا اندئار نكيلو
 "0 ١ داللا لو . ىضاملا يف هتمظع ةبسن لع لبقتسملا

 5 ِء

 ىوأن ديص نمل , يدوبع نا 1 يثعرأ ا دمها

 .يروكلا لسروتكدلا هداح لس روتكدلا . يسدق رينم روتكدلا

 رديح 3 يواديص ليم جاحلا 00 هفءاخ راسل وحق ذل

 اذرا
 ١91 ةنس نأ ريزحع 1 -ىف :( ا ١ هيليثوم

 سيراب  ةيفارغملا ةيعمجا ةءاق ىف ىبرعلا رمتؤملا ىلا

 ةدحتملا ةركلا ايروسل لثمملا رمتؤملا يحب

 00 اه 3 لشكم ةردنكما

 |0إأببب71



 دك نا

 اضبأ ملمس وم نم

 بومة وابا نق : ( انكرق ) هيدر

 2 زعلا"نعؤملا لاحول

 ء ةداسلا اهمأ

 ىلا نومدقتنت موب صوصرألا ناينبلاك مكلعجو 1 ابو هللا ؟ ايح

 اهوذقتنت نأىلا ةعمسلاو ركذلاةبيطلا ةرب رعلاة مالا هذبب نيضهان مامالا

 ةه ارثملا تاماظلا ند

 نلئاق كساتو دضاعت :راناوسالا انآ قا ل

 هنا 10 يف م1 أحن ةمبرعلا ةمالا مسا » : دحاو توصد

 ةداسلا اهبأ يدع مكيلا تو نآ داك دق لب كلذآ تقرا 0

 ىاثلاو ىد كو 5 ضد رأ 5 نيسماع نتلهاح كيد ل امهدمأ

 اذه لثع الا راطخالا نم لشتنتل مالا تناكاعود# قلل

 4 نطولا ءانب 15

 أ يع ماع نسح ما 6 ببرغ قافتا مأ 4 وه رطاوخ 5

 ابو « هردق ناوفرم ال رارغا سان ال هِتبووَبَعَو سعتلا ئطو رعأ 6

 دوحوو « هيماعلا ةكرألا فعصو لا وحلا فوقو نم الاخ هيلا تغلب

 ةنع هيف ركفأ تدك اماذيه 1 اا ذلاو قودتلا ق1 انني عباصأ



0 0 

 ! 0 امدلو 8ركف نم ادلع ا تققفطف كرو شام ل وأن أم

 ىجانا تفقوو 6 "014 لمان امثودو ةرهأ ط بولق امرا داو ةقئار

 1 : الثأق يدب قدح ف را هللا

 ْ ا ةملظعلا يف سبل اجب تانئاكلا هذه مظنم هللا كناحبس د
 1 6 انبولق نب مثلا كا 6 ةئم 2 1 انا ف 0 أع : اهميب فلؤملاو

 هل زْ اضووات ةأاضرت ثديح ل دهح>وو 6 ارءاك ردح ا ظاو
 1 عيدبأب

 ”اراشق ندلا ىع ظ 10

0 
 (رباهوأ ) رئلفلك ى ع

 اه نار رح لا ىف.( وياهؤأ ) دئاقك
 ٍ . ١ ؛ ىبرعلا رق زلال

 فارغلتلا اذه بتي انبا 5 حاجا هلوجرتو . هداقعلاب رمتؤلا ءى
 نياحزلا نابشلا ةيعمج

8 
 ظ أغا ابرشصو

 ١ نيمرتحل قرملا اكوا ذوفو رارحالا نودهاح) نا رحال ا 1 ْ

 ٠ : ْ اناحتوو ةدطولا هللا لج 2

 _ 2 37 ةرضاملا هذه ىنرو_س ةعفادلا ةينطولا تاساخلا نهب --. د

 1 . مكتءورمو مكداحتاو مكتءابشو كك ” ريغ ىلع يذن ام ي 3 ةقيزلا .ةذها
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 مكتبغر انك ردأو ةيماسلا م أانؤ رع 11 رولا ركتيجو ةيز ل :

 ةحالصا و بوبهلا نطولا نأش عفر مكعسو قام رد ركدامتجاو ٠

 .نروامحن انه قروسلا سعشلا ةداق ةداجلا تاي دوفو 8

 ركعم د امالال) انتعرو انصالخا ل نوري .انناك ل مكيلا

 هيلا يلك جايتحاب زيزعلا اننطو تاب 0 حالصالا بلط 0 ا 00

 ةيعش نم ريثالا ت تادوك : مكيلأ 4 0 ل هللا مكاعراب اوليقاف

 انذمتبا دق نكن ناو اناو . ره دلا دسفأأم هنم نوحاصتس يذلا نطولا.

 نمؤ. ًازوفمكلوجرأو فطار ات رانا هيلا نو

 را رفوأ مكيدمل ( ة ةيزكرماللا ) ) ملرمو ةيركلا دم

 مالا هللا قدح 3 5 لؤرع "5 ةبدام 1 00 لكب انج

 (وباه 0 دئافلك :

 اذ
 هدوم هلا ص

 “١9.18 ةنَس رابأ 0 ىف : ةيردنكسالا

 مث لإ يسرعلا ىدنفا ىنثلا دبع بانج

 سراب ىف 00 5 يللا كح

 « يديس

 وهو راسلا ريألا كلذ هيف نوعيذت يذلا مكر وشنم ىلع ت 5 ْ

 ىلا كوؤي مف رظنااو نطولا نش عفر ىلع نيروسلاو ا ةلك ا
! 

 إ



0 [ 
 0001 00 1| طق وقو || هيف ميلط مكن اعو هأتلا هلالقتسا آظفح

 راما هذع م هلا يسرد هن قرف حانذ ىف

 + لا نرثلا ةنما وه يذلا اذه مكلمم بسحو . ,كحاجتب ىلؤافت

 00000000 هلم ةينرثلا ةمالا داحنا ىه ةعضان ةرمثب ىأ هنأ

 0000 ٠ اما وءسدتملا نطولا قرأ باري ةلرلا ربت نعاع
 فرقا 0 ه ىلع نييحيسملاو نيدلسملا داحتا نس : روشنم ىف

 ةرذيلا هذه لعلو . رخ ل بنج ىلا دحاولا ها ؛ هيلع مهعيقوتو

 ىلع هلأ داو ةدووديو هدخ قراس نطو || مج رت ةعئاب راع نات ةعفاتلا

 ايروس هيف ركذنا موي 1 0 ردقا "ىف لك

 ةموضمملا ابق وقح ةيطاق برعلا دالبو

 ١ هللا نم ا ركعم نيممتجملا لكو منن مالس 1 و ها

 يزرع : درع نطولا ىف يحال الممدو م اخ.

1/1 
 دكلا مس ررملا"ى

 00 ا ا ا هكر

 يك خلا كا ركؤوملا ةنطل تانذ

 يدوس حالصا يهوالأ مكشباغو ا

 8 اتا عم 0 0 ةيزكرماللا ةدعاق ىلع

 بطقلا اهتيفلأف د ى اه اكجلا نوحتم نلا تاعوضوما

 هذه سب 0 1 مف عا سألا يووم دا رعأ هل وح رودت

 2 وسلم تفلت



 هلال ا م

 كلذل 6# زدنءال ىمش ام لاب 2 ىعاب ردق ىلغ حج تاو

 ؟ترزا وه ىلا ليما نم ريمضلا هكدا مع أمم رع ةماكلا ها تلح

 لع درك حابصم مالسلاو روكشملا مكيعس ف

 لك
 اعبأ هور انا 7

 ؛ةلعةنس وابا 7 قد: ( ةيردنكسالا ) اشأب ىسج عراش

 ؛ ىلرع هلأ رولا ةنلل ربتر 1 لضاف هلا يديس

 رع ْؤملا 00 كك عدا تنقش دقق دعت | 3 .م نت 35

 مككراشأو مكن يغو مكلضف ر كاف سراب ةنيدم ىف دقعنيس يذلا

 رت املي 5 لجو زءىلوملا الئاس دسملا 1 حورراب دعل ن

 يدخل هت انقفويو نطولاو ةلودلا ريخ هبام ماكحالا مامز مديب 0

 مارتحالاوماركألا بجاو ميدقتتب اوءركشتت نأ ماتا يف ايجار انتاود

 لقيص 5 لثملاب تانحالو ةئجللا ءاضعأ 0 ٠

 كَ
 لادن ىتك لم

 ١91 ةنس راي 5 نينثالا : توريب

 ىبرعلا رمتؤملا ةنخل بانل
 ىلا ةئيقلا ةردلا لب ةفيرشلا ةرشنلا كا: حايترالا ءلم انيقلت

 اهديج ىو ةيبرعلا ةمالا دقع ام عصرت
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 ناو 5 لك نم و حالصالا هلل نا“ ماركلا ابمأ يح

 سوفن ًاصوصخ ةيرع سفن لك اهيلا نئمطت ىلا ةياغلا يط كلت

 ْش وعدل ركتنمل ا ىدح ميس ةرفشن ا نوامحت اولظ نذلا نيروسلا

 ] الصألا وح أعم مدقتتلاو رفاضتلا ىلا ةيبرعلا تاعامملاو تايعملا لك

 ٌْ (عاطهتدفأ ؛ مكيلا هلك ف حزي نآلا ركتطو تورت متأ اهو

 د لا هنأ ءاللا ىلا ةحارط ىرمل نيف ورخ الو « دجملاو حالصالل

 ركحأ ارعا مدسحو ؛ نيديدعلا اهلاطنأ زاخو ن رثكلا اهلاحر ريالا

 7001| ٠ وات وديشرلا رصع ةيندمو زنزعلا دبع نالدعو نيدشارا

 ميضلا ةس ا 01 نأ أمم ريدج هد 2 ا شاحر نك فرد ةماذا و

 : ىصك وفلا و لهحلل 4 هضغمم

 هللا ل حام انك ليبقلا اذه ىم هب انفصتا | 2 اننأ ىلع

 تققح ةهرباب [ج ا م بحا ولااذبم 3 انج رك لم :”وعدتءاخ

 نا 15و :هلا مشل هللا ا طال أ امو « مالحالا كلت

 حبصل "كامن ةمأ صرورف مم زع نم اودرجكلو مهماكم ن مم ل

 ةمالا هذه نوع نع 1 0

 داضلاب قطان لك ناساب م 1 و مكي “و كر ك2 م كاد

 هيب 6 أرق لأ لك

 ظ برعلا دج يجيلو ؛ ةيرآحا يحتلو حالصالا 0

 ةينطولا ىف ؟وخأ

 003 مدرع ر دبح لع
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 .  عارتقاو بالم

 باشلاة: رضخي ادع ةلوطق ةلاسر ناردلا اكس كولا ل 1

 + خعراتب ةرهاقلاب ةيلاعلا سرادملاب بلاطلا نيعبق يدنفأ الوقن:بذيملا

 مج ىلوالا :نامل منرأ فيلأت رعؤملا ىلع اهف حرش ١و١ ةنسناربزح

 ةدعاق ىلع حالصالاب ةبلاطملل ةيئاثلا « ةماعلا لبسلا يف هفرصو للملا

 ةمدارلا « نيتروكذملا نيتنجللا لع فرشت ةيسيئر ةئلانلا « ةيزكرماللا

 « ةعانصو ةراضحو فراعمو مولع نم ةيع امجالا نوؤشلا ىف ثحبلل

 برطضم ري اريس ةيزعلا ةضمتلا 0١١

 : لاق 3

 ةايملا مد هيف ضيني يلرع لك لب ىروس لك نأب نقوم يناو اذه
 لصرف هل 1م ا هدالب ءادق هسفن مدقيل دالة و ةيهالا مامت لع راص

 نوريسواهنوضمةسيةمالا تاقتبط ىلع اولبق أ اذا حالصالا لاجر ناو .

 ترعلل ديد رود ادب كلذ 56

 قل
 وراء ىدوند عم

 (ٍ ١ ةنسراأ ١١ ىقةوريناح ىدوير

 ىبرعلا رع ؤملا ءاضع اىلا

 تفصانا اناا نسل وعد انذخأ انن أ ضرعن مالسلا دعل

 فظن اثناو . ةينطولا يرشيلا هذ روزسلا نع هاندجوام كلا
 اذبحو .ةكرابملا ةيب رعلا ةضبملاهذه يف ماتلا حاجنلا ةيملالا ةزعلا نم 37

 م 5ع
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 لاوناك انعم ..راغالا ام نم م انابقتسم ىلع هيف نكمطن يذلا مويلا

 اهردق عفريو امنأش مركي نأ هللا ىلا عرضت ىلا انتنتاردل رعسفل وحج

 يبرع لك لب , يدوس لك نأب نيقي ىلع نو . ناكم لكيف ابلهأ زعبو
 ليلا توعد د مكءادن ى ب اووسللا واطعت ترا ف

 0 1 سلق ىو 2 0 0-0-0 قنا ا

 ىلإ نمانلا يناشلا سايلا ١ ممدو ممسا

 توربب نم ماشلا سابارط نم

 لا
 هلويا ىف برعل بزمط ىع

 ١51 ةئس رادآ 19 ىن.: ( اسرق ) نويل

 ينرعلا رمؤألا ةنلا ىلا

 قل ب قادسسلا نع فش 00 و.-قويل ىف تبرعلا ثالط 1

 ةمالا هيف ليحتت ذا « رورسو حرف لكب ..يبرعلا رمؤملا عامجا ثداح

 0-00 ةيح ةمأ اننأ عجأ ماعلل تر هريزف اهرهاظم لجأب ةيبرعلا

 انن ال قاما وةليبنل رمتؤملا ةياغ ناو : لالتحاب ىذرت الو لالحمضالا

 نكوانب ريدجل هناو . يوقلا اهدضعو ةيئاهملا ةكلمملا اثلث برعلا نحن

 اننطو نع عافدلا ىلع ىوقتنل ةايملا هذه ىف انقوقحت لاطن نأ كلذك

 ا 07 ريالا قيرط َكَلُذ ىلا قرطلا موق ناو. انضايح نع بذلاو

 اهقيةح يفىعسدل رمؤملا اذه دقعنيس

 حالصال مهب ولق نق نما نيم اعلا مس رعلا نم ا 0 م هنأ ىلع

 انا وق تفعضأ ياا يه ةيزكرملا هذه نأ رع دقو الا مدالبو مهنمأ لاح
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 ؛ شالو ءىعامجالاو يداصتقالا مدلا رقف نم هيف 0 ام ىلا انتلصوأو

 ينالت لاحم تايءالولا ناكسل مستفن ىتلا ةيزكرماللا الا هيف نحن امم ان ذهني

 اهم كال! ىلإ ةلالنا .ليوحتو ىارطالا"لاضتتساو رار

 ىلا انتوص مخل انناف ةفيرش هتياغو لبن رعؤملا اذه دصقم نأ اعو

 كارتش الا دعنو ةناتسالا يف رمالا ءايلوأ نم ةيزكرماللا بلطل هتوص

 هدالب حاجيوهتمأءاقترا دوي برع لك ىلع منح ًاضرف رمتؤملا اذه ةياغيف

 اذه ءاضعأ ىلع ليما ءانثلا ىنن نأ الا ماقملا اذه ىف انعسيالو

 مدالب ريك مهين انتو ةينطولا ممتابجاوب مهايقل هدوفوو رمؤملا

 نويل ىف برعلا بالط

 ما

 ١11 ةنس رايأ 7 ىف : افهايراوغاح

 نسدراب: يف ىبرعلا ركؤملا ةنلل ستاك ةريضح ىلا

 ريغ لع كلذ :ناك ولو - 6 ءاللس يلا نعو كن لازؤيملا دفن

 مزع ربخ « ديدملا 0 اننيب؛ةةرعم قبالت

 كل ذل نطو لارج ا قانضل سراب يقر ناز دقع ىلع انلاجر

 دمتي الو « لمعلا اذه يف يكل اكراشم قيس ذأ انج نم بلطأ

 0 رصق نع مكل رذتعا ينا م . ةدعاسملا نم يد بالطب ام لكل

 ةنس نيرشع ةدم نم زيزعلا نطولا ن٠ ترجاه ىنل ل ف

 درا نصغ : ممدو يتابع ولبقا ماتملا ىو



01 

0" 
 هداسب دوغ ىم

 ١931 ةنس رايأ ١" ىف : ناسيبروغ

 دراي ى نارعلا رعولا تنال

 انتفصن اذه ىلع نيعقوملا نحن
 يعرا زم لك نع نيضوفم نيليك و

 نم سمان ءاولل عبإتلا نينج ءاضق نمناسيب ةيحان ىف ةرودملا ئضا را
 بأ نا تاتش وت ددع غلب رشعم اننأ ضرعن توربب ةيالو تاقحام

 رصنعلا نه اعرف انتفصل  ميركلا ىبرعلا كرمتْول ضوفت اناكو ةمسن
 '00007 ١ كلاتتلاةلاس اصوصخ انلاوحأ ىف نظنلا رعآ- يبرعلا
 ءاطعا الو تناك ةكرش يال اهحننع الو اهراجئاب الو اهعيمب ىضرتال انناف

 نأبانه حرصنو . كلذ يف يأر انئامعزا نوكي, نأ نودب اهم زايتما يأ
 مكحلا دهعيفانمتبصتغا دلو ١ ادح او اننانا كلم يه يضمارالا هذه
 اهنمو مكنم نيبلاط اهنولثمت يتلا ةيبرعلا انساب يسن انناو : قلطلا
 00 ل ماحب | نم انريغن ةوسأ اهنف اتقح تلط لع انتثواعم
 ضار الا هذه عيب ةب رعلاةمالا رثشت يتلا ثداوملا ربك ! ب نا ماا
 نأب مكفلحتسن ةينامئملاو برعلا مسابف . تاكرشلا ىدحال اهراحيا وأ
 قفو, هللاو نظولا نعو انعرطحلا اذه مفدل مكتقاط ينام لك اولذبت

 لوبج خيش 2 ناسيروغ خياشمنم 202 مكيعاسم
 رم ووجوب موو مسجيدرو دسا1772757* 7“ ماقلا اص خيشلا 2بيطمللا فطصم خيشلا
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 5 ١
 اهبأ تورعب ىم

 هع ةمف زانأ :١٠١ كن

 يسيرعلا يدنفا ينذلا دبع مرتحملا خال 07

 «أهق راد لاما | 9 و د فر رشف انابتلا لل 0

 0 نأ ؟وجرأو. مكلاامعأ عينج يف مكففوب نأ لاش سا اا

 ةبب رعلاةيلاحلا ةفاكلو ةرقوملا مكتنمل اع عيب ي ءارتحا قئاف مدقتب

 دق ولا ٠ ا يل حمست ل فورظلا ناو اذه

 انملا تقولا يف مكفرطل نوكيس يذلا حالصالا - نم ىتورببلا
 روصللا نع نرئلعت نذلا ىلاثما نع بونيس

 اوحو !روارم اننا وما ق0 ا ا مكتوعد نأب رشا

 لا ظ قيفوتلاب مك وعدن انلكو

 هرودق 0

 هي
 ١

 نيس هدوب ول ليفت اوه ىع فارمنلت

 ١917 ةنسناريزح ا 0 2 ناش نوبول ليفناوح

 سلرأب 2 ىنرعلا ركؤملا ىلا

 وا سل كلا

 2 هي ا اعو « ينرعلا نكاوملا »2 اما ربخ فحصلا ن م ا

 مدقأو. يحراوجو يلق مكعم رضاح ىن أ ؟ساعأف هتاسلج يف روضملا

 : ديعسلا لمعلا اذه ىلع اومدقأ نبذلا .ينطاولو ركل ينامت صلخأ



 : مك 7

 : ظ 00 ظ

 ةيايثلاب لا او رعؤملا ا ل 0 ؟وجرأو

 اطار ردك دلا 1 لا ل

5 
3 , 

 اهنا تورعا قد

 191 ةنس ا ١" ىت : تورس

 سراب يف ةرقوملا ىبرعلا رع ولا ةئيه ىلا

 لا عدلا ىااوخإ

 هب مقامنا . مك اغتبم مكلانأو مكدصق حجو 5 ايبو هللا ؟ ايح

 ائحراوج هيلا 2 و انبواق هيلع قداصتل رمؤملا لةعل ديجلا لمعلا نم

 ؛هلاك رامتادع ةينامئعلات مدع الف. اننويع ماظعالاو رابك الاب هقمرتو

 ١ متمدام حاجي لكبر كل لاما هللا للك "هن اقنع ملل انسي تسد

 300 يىلوصنلانمحرلادبع هحالصا ىلطل نطولا ناش عفر ىلع نب راثم
 ئ ذاب نم :

 ظ ١ [ و82 ةيلح رانا 11 ع اقان

 ىنرعلا رمثاؤملا ىلا

 ا ىلع ةيقانلا هيلا ن نمفلو كلل يبدالا متللاءا 00 1

3 
ْ 

 ظ اذه 6 انوش 8 رظدنلاب نضلرأ َْق ىبرعلا رعْؤملا ا اند ا 5 اباكو

 ظ مالسلاو هب انتقث نتيثم هذهانتضي رعب انئج 5 رطيف قالب الثلو
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 اهب تورس ىم

 ١911 ةنس 1 ١9 ىف: توري

 سراب يفىيرشلا رئتؤملا ءاضعا ليصافالا 0
 ةبيط ةايح اهف متديْخ ةايملا دالب ىف متدجو نماي مكييحأ

 اهمأ مكي املا نم الدب حاورالا اهب قشن ةايح ىانومتفاخو ]|

 5 ابا 0 مكبطاخأو انلامآ تيم مك انما لك لع ناوخالا#

 ةسنابلا كتمأو ةيقشلا مدالبب

 دالبلا اوكرادتفءةايجال ةبلاط ةمالاو:بارملا 1 رشمدالبلان ا

 ىف اكو ةقابلا تراب ثار مك ردق نامل ويسعل مت كح

 الارعأ نب ريسجالا ظ

 ةيبرعلا دالبلا لب ءايروس لب ؛ توري ىلاهأ راظنأ لكنأ الأ
 ديالا انماانو ؛ ليملا لمد اجر كون ةوجو اه 8

 ناوخلالا ا مي 00 رصتنملا « ركيعسل رك اش:

 ايهاخ ا مال 0 ل مب الما

 كيدي نيب اهبحبغ تقلآ لب مينا ققخ تاو دقيةجالا 0

 مكيلا ان ةلأو لمع لكب مكانضوف اننا اننا : لوقي حيصف لاع !متوص اذهو

 ا لعد دش ل 1 يركتشا

 نيمالا ىفولا ناكف نمتؤاو «قداصلا ناكف ثدحو ؛ ءاقدصالاب اهحر

 لرفلا فا ل مكعما ع برعلا نا مكل لزق ا

 0 مكمادقأ ل اف ءاملائمن آلا اتاك



000 

 رطخلاا ٍلع ف رشم ن "لا نأ ةا ا

 توفيو ةصرفلا ىفمت 0 0 راحو هند اوعرساق

 ع نردلا رو' مالسل أو ناوالا

 كب راك, ىفششام ىمع

 01 هل نان ؟5:ق : ( كب رلكت ) ىرضملا رحالا,لالهلا ىنشتسم

 هللا زرع أفخالا ىب ! رعلايدنفا ى اد - هيحولا مركلا ع

 لوف ةرااةدعهدما نذاب 0 أ ىناو 6 ل دجلا )1 ل 0

 عفرو نطولا ريخ هب أم ىلع الا هاا صو قوي راوتسلا قفنا دقل

 رعاشلا لضافلا قيدصلا 0 لحا مو« م ءالا نب هتلك ءالعاو هنأش

 عيقوت و مدرعكب ليج ةينطولاب ةهقيفشس ءازأ 1 0 يدنفا ىركش ديلا

 ٠ ارح هو 00 دع ىطاوم ءازاب ةردن ير رع

 هرئعي لو قافتالاو ءاخالا اذه ماد اذا هنأب لضافلا اهأ اوقث
 نم هيث هيرئعل ال فوسو - قى نيالو سكات : الو نغابضل 0

 َئ داليل ريما لا ْوْنَع دئنمح نوم هناف 2 ا هللا ا نا كلذ

 مدقتلاو ةضهنلا يف دالبلا ةرخؤم ىف تيب ىلا ةسعتلا

 لضافالا ةبصعنا لاقت نأ حصي لهو « نطولا ءانبأ هللا ايح الأ
 كت لاخرلا م 0 ربا ةوعدلا » ىلع نيعقوملا

 انبدم زيزعلا 0ا را أب نم شخن الو مدقتنلف « لابملا

 ءدا وبا

 ١



 اا

 ا

 يمارتحا ديرزم م اتللا ىف كد او ادع, دعما قرا هذه ش

 ل ل د « ى السو

 تاثر وت كدلا

 *١51 ةنس راون ١5 ىق : تورب

 سيدان قف ىنرعلا رع ولا لل

 0 ُ 3 1 ا 1 10 - ا
 ىنرعلا 3 ثاحنا 0 لع قفاوا 7 مع امن رع يدهصل ل

 ةدعاق ىلع حالصالا لاط دعاو ةعورشملا تما قوقح نم 0

 هدب رعلا نمإ ةأمك اي ةهيره هولا كاد الا م نم هير 1 هن ا

 ةقرثولا 2 مدقا كااذل 6 أمسو , 0 ةئئايدلا ]ود ءامتمل لب طقؤ

 انازعلاو 0 ةءاضعا ا 1و 3 يدنا عم مق 1

3 
 رود ندم

 ١في1 هاي رانا هنق هلك

 ىنرعلا رمتؤملا ةنلل بناك ملنالا ىسي رعلا يدنفأ ىلا دبع باح

 هيودو زيزعلا نط نط ولا ماع 2 الا 2 وعد انيقلت رو رس لك

 داليلا ف نوكيا ل نك ال اهنودب ىلا ةقللا ةبث كر ماللاب ةبلاطمللو

 نأ اهلاحر نم ةلوداا 42 ص تأ نع نمالا ءلم ا ناو 5 حالصا

 نيلالعللا هده اومواقيال

 طاع

 م ف
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 5 اا 00 رثزلا ىف اناذب روضملا نمانكمي ول دونءانكو

 0000001 | هذه ائمدقف كلذ نودلئاوملا تلاج نكلو هلامعأ ىف

 تاحفص ىلع اورهاجنذلا اندلب لع ةفاكو انس ءاضفلا لك نعو انع

 اذه . ريخ نم دالبال نويلطت اهف عم مم ا اره نم 11 | دئا رملا

 همركو هنع نطولل كر ماع هللا مادأ وهعداقتل نو دعتسم نحنف مزأب 0

 يلديصلا ئئاصل رح ٠ م
 ء

3-2 
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 امكبأ تورمب ىم

 ١51 ةنس رابا 15 ىف :تورس

 نارا. يف ىلرعلا رعؤملا ةنحل ءا ا بنا ند

 ' وللا رع لكي تيجلل ىناو توعد تبقلت دقل ٠ كايرو هللا م ايح
 ا لفات يذلا رع ْؤملا اذد دقعل ريطخ لمعب نواق م ا

 0000000 01 ةاتاراو هنوك نيماتطيلو توما اننطو ةايح هَ

 تاحالصالا هحنم ريغ هئاقترال ةطساو ال ذا ل اك نادذ داو

 يذلا عوضوملا اذ_ه يف حاصفالل ةجاح الوب, ةحياولا ةيرقا رءاللا

 رابظا هنع حاصفالا دب رأ ان ةءاغو هيف نموا ةئوؤهات رك

 ف حى 000 اراشأو هاه دا ىلا نيوفتلا تقات ىلا ركتإافل لبنا

 هديب هللا ذخأ . هيلع ل وصحل كيو 5 00 يذلا دضقملا

 0 ا 1 1 لوس ركلانأو

 تدل 3 1
6 

 م0 ووو تأ ذذ]ذ زذ زذز ز ز] 1 0 4012 1 1 1212ز 1"

 ظ

ْ 
ٍْ 
ْ 

1 1 



 كك

 معو سملا لكس ى

 ؟جاجج ةيلس نايا ف ةمفا موي ىف كرا

 مركملا يسيرعلا ىدنفا ىفلا دبع قيدصلا ةرضح

 ءىنملا روشنملا ى اان ده انا هلق يطأ عب هفط بنا ٠

 ديا سراب يف ىلرع رغأوم دقعل

 مزعلاو ميزت اكل ةسازع هاكر َُ هل الخ نم 0 يذلا أينلا اذهل

 5 سد ناك ل ا ةناصم ةسدقم انقوقح ل اعجم امم ةءاراألاو

 ىمنمت ةيفاحصو ةيسردم لاذشأ الول ىبرعلا رمثوملا كلذ ًارضاحنوك أ

 مكقفو ةياغو 0 ًالاقو ال الق ركمم 0 ةينمرالا 0 قيم ل :

 ا 5 ان دالب 0-0 ىح برءلاوةيبر ءلا راثم ولع الذل

 انل كيعتف عدلا يعامجالاو ي كل ءاقترالاو نارمعلا قرط ف

 هللادبع هئباو ديسشروأا نوراهو 0 نب رمعو ناطملا نب.رحت ماي

 نومألا

 قوبلغلا فسوب نفوملا هللاو
 ةعولشلا ةلكلإ و ةاتسأ

 يلب خا ص فارم اث

 لاش 2 ناريزح ا أ 1 نسل

 سراب ىف يبرعلا رغؤملا ىلا

 برعلاق وةحنا وبااطل نا لمؤن . مكيعاسمو مكن ىلع كركشن



0 
 نا رجالا م ا اودها . كلاما و 5 ا كك اا ميلك

 ظ ةييفتلا نلاط

0 
 ا 4 عى”

 مما ةنس يىلوالا ىداجح «5 ىف : رئازجلا

 ىنرعلا رمْؤلا ءاضعأ ماظعلا لضافالا ةداسلا ىلا

 0 رورو ير لك هم رعلا ةمالا ءانيال مكتوعدب كتلصلا

 4 ًايلاقو أيلق مكنم دحاو ىلاو 4 ركيعس يب نا دا وفل 0 نم هللا

 مريخ و.حاجنلا نم كشالف ةفيفع دصاقملاو ةفب رش راكفالا تمادامو

 ال26 قاف الا عيج د را هقو نار توص اه نك مكن وعد نا

 هذه حاجحنب لمالا لع ثعبرو رطاخلا رسب امب ةيبرغلاو ةيقرسثلا دا رع

 ذا انبلط لع قفاوت ةينامملا ةلودلا تأ يف كش الو . ةماعلا ةضهنلا
 000 اسفروو ىلاحملا جوأ ف يرو نق ةلياتلا ةرادالا نحت

 تحن نم جورملا مدع دارللا نأ عم اذه ؛ ةيلعلا ةلودلال ةنسح ةجيقن
 دوأ تنكو . ةمالاو نطولا حالص هيف ال مينا قفوي ىلوملاف « اهتطلس
 ' رفسالدادعتسالاب لفتشم ىنتكلو ميظعلا مرق ؤم ىف يسفنب رضحأ نا

 7 م . ا 0 َ

 ىقاط سسح فقا كلانهو ؛ قشهد ىطوو ىشنم ايروس ةرهز ىلا

 دلاخ مالسلاو رويغ ىطو لك ىلع بجاو وه اع

 ملا يمشاملا ريمالا نا

 « رداقلادبع ريمالا ديف> »

 اقف 0777-2-2 1 ذز ز7 7 زة >ز7 0 زةزةزةزة7

 0 ع7 | 1 1 1ذ]ذ] 1 0 ز 1 1 1 12020 2010202 0 ز 10202 ز2ة زي لل | ”- 8



 ا

 +١51 ةنس رانأ 2 يقع ان

 سراب يف ىبرعلا رمت'وملا ةنمل ءاضعا ماركسلا ناوخالا اهيا

 هيف نوثحبت ىلاهع ىبرع 0 دّقعل مكاعسم 00 كيج اننا

 ةعماجلا نمص هقوقحبنيبلاطمو ركلا ىبرعلا رصنعلا قرت بابسأ نع
 مكْض وقت و اذهيكللمت يف ركل كرابن افيح ءاضق اما ف

 قرطلاب ةماع ةينامْعلاوةصاخةيب رعلا ةحلصملا هب موقتام لكب ةبلاطللب انع

 نجار ئسملا حاحنب كل نعءاد اني ولق مكي ناوجوم 6 ةعورشملا ؛

 انيامارحل لوف
0 

 راصن كيش ر ساح اريج ئم نوطظنا

 2 ركل ى* ىرم

 رودم نيطنطسق لويبص مهاربا رونلا دبع قيفش

 ا دم روصنم ليئاخ راصن تل

 لوسح فسوإ لاينادليلخ دادح ديرف

 نوسحا لي نم 0 عزانق فسوب

 دهحالا لقد

 ىناماح ناعمس

 ودم رو ف

 .ينالدجما فيان

 صضيب اردنكسا سايلا



  2سل ٠

 نافطسا ميهأربادوعسم

 ىك رك سج رج

 ين دبرذ

0 
 عدملا الايشاب 0

 روصنم ناعمس سس ايل |

 لجا رع ا

 نويبصقزر نمابلا

 زير لوضف

 يمجنلا سدا 0

 ناس دوم

 نوعدج ناعمس

 قاعاسلا نسا رج

 هللا اطعهللا رمدن سايلا

 عدج فيان سيبح

 ١ نو دواد

 هضومح سايلا

 نس

 دومت سنا

 حالصلا بيدأ

 ميما 3

 0 نازيج روكا
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 (ةي1 ظني رايآ ١9 خف للا

 لضافالا ناؤشألا
 نذلا كن وأ ؛ نان ا: ىروتتسو اسال مالا ةايح تناكامل

 ةمالاة حل ملأ آمتكو بئاضملا اهعنودوذبو فاول[ دع ا 0 |١

 ىلع ًاقافشاو كتمأ 0 ركيلع بجو « ايروس ءانبأ ةر م

 ع 0 ا ود الاوساط 3 ْش

 ةمالاءامحا هيفا ميعسو هب موق نم .لق ىذلا اولا اذه 0 ,

 كلذيف ءاوس داضلاب قطان لك ىلع ركشلا مك بجو نطولا داعساو

 00 كلم نونسحتنل نطولا لهأ لك ناو. لالا

 ددهن, ىذلا رطكلا اوكردأو حالصالا بوجوب اورعشام دعب هيلع
 لكلاو . ابلبق نم اهريغ يف عقو (؟ اهرقفو اهفعض ىلع تمادا. دالبلا

 داعساودالبلا رامعال ديحولابيسلا ىه ةيرادالا ةيز كرم اللا

 ضف ةوذش نمهن وعمستأم كنا ومسلاو تانفتسالا ىلا ل

 مدعم ءالما الا يحل م ال ءال*وه ناف حالصالا ةركسف نع لثالق دارفأ

 ةيادملا مل هلا 1 ١ نحو « نيفظوملل دبعتلاو عوضا قبرط نم

 ريخ م 1 مكنطو نع هللا كاز جف لاح لك ىلعو . قالخالا حالصو

 ريدق ءاشيامىلع هنا ركلامعأ اء

 يرادلا ... .اديمج يداها دبع مداقلا يداحلا دبع



 كك "2 4

 ىنايتف ىماح يداهلا دبع ىغلا دبع ا

 ىداهملا كيع مهارا

 (ة1 ةنس رابأ 15 ىف : هام

 ا ا ىرعلا رعاوملا هن ىلا

 ًادشر كرعأ نم ه ركل هل اه

 ارح هكر خعراتلا ءارقتسا نم ةفرعملا قح انفرع اناف دعب امأ

 : يقف ملا ىلع عاب نك ةنمدكد 0 نيب قكحلاتخالا 1 مانالا

 .ةلردل ردقب هتفيظو ىلع مايقلاب دن ناسن لل ا ةايلظا رابضم

 قحس اهم ناك مويلا ىلا تدجو ىلا ثازحالا نأ انيلعو :ةيلع ةنرملا

 0 7 اونعلذ بر كانا نرابملا نم اهريغ

 اطلا ”رامتاعور ءايحا انبأ رف . ءالخدلا باقعو باقعالا ةبساحم

 0 "11 قا قئاع ىلع ةيل وسما ءاقلاو ماقتنالا سئاوش نم ةصلالا

 لمحت و حورلا كلت ىحن ىلاة ب زكر ماللا ةطخ ىلا انحنجو ةايحلل ةليسو ريخ

 ىف فوقولاو هتلوذو هنطو نع دوذلل هوعدتو هله ةعبت ائم درف 0

 | لع نزكي نأ دنقل ااسوو ىنجالا لخادتلاو راعتسالا ليبس

 7 بلاطم هءارو قتج تامام هناو . داو ركشلاب امتع حاجنلاب انورقم



 كر 0

 ْ ةعابجلا : هللا

 بييطلا فيسلاةديرجح ىحاصدحا ىصداعلا 9 هدب رح ريدم :

 زابنق اص دم 2 يدوراب دمع يزانمرأ لع دم

 نم كف هدب ر> ا قيعش ةسدنهلا ةسردم ذيمالنت

 رصانلا يلع دمج 0

 روفبط ديعس دم 2 حارسلا كرك جا رسلا يلع دم

 اضيأ انا نم
 ١918 ةنسارابأ 180: افاللا

 نا ُِق ىبرعلا ا ل

 تاوذو .نايعأ نم ةقل ولا ةيمالسالا ةيزيطا ةصخسا ءاس |

 يف دقعنتس يتلا هتاسلج يف ىبرعلا رمتؤملا ىلا أنلكو دق افاير ةئيدم راجتو

 انتتتل انانَب ةملكلا هذه انلسراو ةيجالبصالا انوو ىف رظنلا 00

 ملل هلا

 اضبأ ا صم

 اع ةئس ةرخسالا ىدلجتا# فعل

 ةمدالا يد 8 فلما ةودق انااحر ىلا

 انتدتفأ بيه تا ل تا هاب كل 2 لاق مالس

 0 0 ١



 للا ١ لا

 ةمالل كت وعد ىلعا كلما ديف] - انلامآ نوصغ كم ترهزأو

 ا انم 0 امطاو انراظنأ يبا و ةمادقأ مقاوم ا 3 ا

 ةريخالا ةلاهلا فحنو تنام يه اذا رخافملا توم 01 ىلع ةبرطضم

 0000 ال د اذكه تلظ اذا ةيماسلا ةيئاسنالا ئرك ذ نم

 | ١ ابلع نيقفشم اهتمدل اوعساف 9 5 او ةمالا هذه ءابا ملا

 برعلا يرونتم نب هي ةنادمأب ةمت ىلع اونوكو اولمعاو | وهو

 لمعلا ف كل تراشع فلا كل قفا وه وه ن ٠ م الإ ميل 8

 مترنأو لعل روكتلملا قدا !دجالا حاورأ متشمن أ دق م كيا اعو

 وعدلو ١ 0 نحف نامزلا داو 0 قر آن داع كلل

 قيفوتلاب م

 ايلعلا سرادملا تالط نم 7 رع نيالث نع

 يبوبالا 5 يرتولا مثاه 1 يده رهاط دمج

  لصوملا 0 دادغل ند سدقلا ند

 ١91 ةنس رابأ ©١ يف : افاي

 ىنرعلا رع ىلا

 اا و ءايثلا ابممه لو كزانو ةيبالا سسوفتلا كلتهللا ايح

 : حالصالا ك0 2 تشن نانا ىعرو صالخالاو ةينطولاب ةمعفم

 1 1 ' ظ هم الل عفنلاو 00 بلط ىلع 0

 - انيدبأ مكيلا دهتو هيخال خالا ةطاص. لضافالا اهسأ خاص



 ا

 ميعاسم ىلع قلعتو ان رومأ ركيلا ا ةلكب مد ضاعت م 5 4 دش

 انلاما ا مكن 5

 حالصاو انسوفن ريرحتل نيعاسلا رشعماب انتييبش ناسلا مكبطاخم

 اًنافاكلاح املظم ناك ناو انلفتسم ناءافوتح ىلا اناس 1

 اريثك ً(ريخ ةبيطلا ةكرأبملا ةكر طا” دس انس

 ىف ترس دق حورلا كلتو راشتنالا يف ةذخا حالصالا هك

 ةعوقلا ركتطخ ىل ع اورااثف .اهتدئفأو ةبيهشلا ماسجأ يف ايسال ماسجالا

 نحنف ركلاما ىهتنم نطولا ةمالسو كراعش صالخالا مادام هناو
 مكييلاطم بير الو نولانتس مكناب ةقثلا مثأ ىلع 8

 ليقي و هت انعناعل م؟ظفحين 3 لجو زعىلوملا ىلا عرضن ماتلخا يفو

 كانم ىلا او دتنل مديعدم رونب مكليبس ءىضيو تاريعلا ؟فامأ ن٠

 ةصلاخلا انتايحتو انمارتحا قئاف اولبقتو .زيزعب هللا لع كلذامو ةدوشنمل

 قفوم ا هللاو

 مامالا يدم دخأ ١ 0 كيعس

09 
 ارئاب ١ ْئ

 ١51 ةنس نارزح 5 يف : ( اكيرما ) ادناب ةطخم

 ىلبرعلا ا دل

 يف ةيبرعلا ةلازنلا نيب اربظ .نيذللا طولا روعشلاو ةماهشلا نا

 اهفطا وع مذ ىلع ادن ب ةدلب يف اكيريما قام أيفةيبرعلا ةلازنلا المح سيراب

 ليبس ىف سفنلاو سيفنلا ةيحضتل ةدعتسم يهو « ةيماسلا مكفطا وعلا



0 

 00 001|0 2 تلسرأ نأ .ادناب ةلازنا قبس دقو «نيدقملا نطولأ

 ةمصاع سد ندلو ةنادم ف ةبب رعلا ةلازعلا هطساوب ىنرعلا رمؤملا

 ةيضفلا ةيروهجا

 ةيللاطا نع" - برعلا يحيل : دعل ن ءركل م : ماتللا ىو

 لزركم ليئونامع

 ظ 00
 مهلا لاذ عم

 ْ معا ةنس ىلوالا ىداج 7 ىف : داَدِهَ

 ىبرعلا ركاوملا ةنخل ىلا

 هولها هءدققتي مارتحاو 1 ايلع ىلإ ىبرعلا يقارعلا رطقلا هفزي مالس

 700 5و تولطملا ليث اهالوم ىلا ةعراض درا ك اىدكلا
 مكتنلل تناكف ة ةيب رعلا ةبيبشلا اهم تماق ىتلا لامعالا كلتل ابرط قف

 ال[ لي مولا

 ناو قحلا ربظو سدحلا قدصف رئاشلاب ءابن الا انيلا تمارت دقو

 هضعل ءادأ نع مالقالا زجعت ًاركش كركشن . نوبلاغلا مخ هللا ا
 نبك ريشم ءانثلات ابار نيعفا 1 يل م و هرج لمح نع سورطلاءونتو

 ؟دوجوب رختفت 50 هنأ نيدقتعم ءارضلاو ءارسلا يف مكعم

 مكتمدخ اهريغ 0

 متانكسووتاكرح نع نالفاغريغ اًنابش رطقلا اذه يف نأ اوماعاو

 «كلم ربدقتو بحب بواقلا ءل لو يلضف ؛ دبس نولأ.ال ثو

 ماسجالا تدعابتو دالبلا تءانت ناو لمعلا يف م نوكراشم مهف

 )م1210 00ي0يااايا 001013131جحطلص؟ءص



 دي

 000 ن٠ موضمملا ذا

 عججو ةيموقلا لبح طلر يف يعسلا نع كفنن مل انناب كر نع

 راهزأ نورت فوسو 52 دق ةسرغلا هذه ناو « ةيبرعلا ةملكلا

 اهرامك ىجو اهموصغ

 كب قيفوت دم خالا انينطو ىبرعلا انرم*وم يفانعانينأدقاننا»و 0
 ءانبأ دنع هني دح فورعملاو قرشلاىف ةيب رعلا ا ةحود يديوسلا ظ

 مكتض, رابخاب اعاد انديفيل انع هتباين لوبق وجرتف اعم كرتلاو برعلا .
 نامآ نيقفوم م١دو مارتحالا قلاف أ اولبقاو

 نلدملا هل ا: ةيع راط هللادد

 نايلت لا" دع قاليكلاهلا ضيف نذلا

 ىوارأا كيعس د تحب د ردنباشلا ىلع سابع

 سايلا سدخ سردم قوقح بلاط قوقملا ةَسوَلل جب رحتم

 ايلعلا ةيكسلملا ةسردملا جرخشتم 2 يماعلا ىنطولا يدانلا سيئر

 ءانبلا نةرلا دبع ىمظعالا نان 2 ةييصغ لا ان
 2 01 ١

 ىبرعرعاش راكفالا ربونت ةل ريدم ةزعلا رئاشع ءاسؤر ص

 ا



 ف 6 1

 قوقح بلاط تنتاك قود بااط قوةحسااط

 7 3 تأ د 1 ىهشاهلا ديسلا رابكلا كمع

 070 قوقح لاط هولا

 0 ا ىبدص 1

 ملع# قارعلا ناسك نم قارعلا ناب نم

 هه © « «© "< 4©6© ا اف زى

 قارعلا ناش نم ْ قوقح ع َط قوقملا ةسردف يفجرختم ماحم

051 
  رهلا لماع مقر ىد 0

 ١91 ةئس نا ريزح ”6 ىف : افاي

 ىبرعلا رع ل َّل

 هل ءانأب طبتغإ دلا نطو ؛ قاف ذ م 3 أرك ها 7 يناثنم

 همن لا ذااو هذاقنال قولعح تل كلش

 ديعسلا ظفاح



 ع 1 .٠ / كال

 ةرمأل' تارلولا ىرها نم

 ١1 ةنس رابأ "ا/ ىف : « اموهالكوا » اكونيو

 0 8 ىنرعلا رعولل ا نسر تارضح

 5 ين ايام رقوملا كروم هئيل ضرعا ناب فرشلا

 ةدحتملا تاي. الولا نم اموهالكواةنالويبرغةليزت ةيروسلاةيلا+ا نا

 عاقبلاو نودع 0 تاهد نم ا ةلمع نيسمحو 4 اهددع 2

 ةراحتلاب لغتشل ةيلاحلا هده 1 نم مظعالا 2 هلاو « ماشلا سلبارطو

 نيةهجولا نم ةيروسلا يلا واى 00 مهلجو لوعراز٠ نورخ لاو

 ةيداملاو ةيبدالا

 نس رادم هرضح نع اعامدا 0 ريدا اذه نمثااثلا نق

 ةرضاحلا ايروس ةلا> يف ريكفتلا عامجالا اذه نم دصقلا ناكو الثم

 بوجو 6 ركتكر اشم وهو دحاو يأ ىلع درا 2 عيت ناكف

 ةكرملا اع اا ندد تومحملا يروسلا نطولا لاح حالصا

 ةنحللا » اهانوعد ةنمل انفلأ لعفلابو . ةقاطلا فام لكب ةيحالصالا

 لع تذذَخأ ةيعمجا هدذهو « ”٠ مثر اموهالكوا 2-5 ةيحالصالا ةيروسلا

 حالصالا ةركق قيقحتب نيئاقلا اهناوخا ةدعاسم اهقتاع

 ةيحالصالا ابنت تورو لاو ةرداصم ريح انبلا اع كلدءانتا نو
 ين آلا فارغلتلا .ظعالا ردصلا ىلا انلس رأف

 يدانلا هلافقأب يب رثأق )| ات 00 ١ انا »

 )0 انرودسل يناذلا مكمل بالطتو يحالصالا



 كل 5 دك

 1 لفل انعأو حويشلا سا يوضع ىلا ةضيرع انمدقو

 اهف اننطو ةدعاسع مهنم تبا وجلا انتءاحف هذه انتيالو نولثع نيذلا

 اهللع ةب وجالاو ةضيرعلا ةروص مك ان ر رق حالصالا نس هدشم

 :كرعؤم "1 ةيدالا تايغرا مفر ررق انعرف ناو اذه

 ثالثلا ةيروسلا ةدحتملا تايالولل يتاذلا مكملا نلط ١

 عمةيك ريمالا ةدحتملا تاب.الو لايف ةعبتملا ةقيرطلا لع سدقلا ةيفرصتمو

  ةيناهعلا ةلودلا لبق نم ةيروسلا تايالولل ماع م ني

 0000 أر ند ةقتسم ةبالو لك توكت نأ- ؟
 ”0007 اال نوكت نآوءاهناجاح هيضتقتام تسنح اهناومأب

 000 ااذرتملا تابالولا يقابو نوطنشاو نيب تاقالعلاكايروسو

 'راث ”لول ةكو رملاك ةيلاملا دراملا ضعت ةناتسالل كريو

 . عيجج يف اضيأ ةيمسرلا اهننل ةيلهالا دالبلا ةنل نوكت نأ -؟

 اهاوس ةفرعم اصلا داو نيفطرملا نع طربشن آل ناو راودلا

 00 | لكننا ةعب رشن ةيعج ةبالو لكل نوكت نأ - 5

 "الا كلج ةصاخلا ةيلخادلا نيتاوقلا نس يف بعشلا لثمتو ابلهأ

 بيررغلا نم هراد ةجاح ل رادلا بحاصو ؛ ةجاحلا نا نوناقلاو

 0000 (ناقرصتو ةموكملا لامجسأ ناسا نوكي نأ-ه

 ماعلا ؟ احلا يلا ةيرق راتخ نمنيفظوملا نم د نيعي الف سعشلا ةدارا

 قرا لدعت نآو.ةيعب رشتلاةيعملا ةقنث باستك آب يأ سعشلا اضرب الا

 يواستلاب ةمآالا دارفأ لكل ماع نوكي نأ ينبني يذلا باختنالا

 وسر وأ كالمأ بخانلا ديقي ال نأو قوف اف *0 نبا نم



 نك ٠ لا

 سردتو « مياعتلا ةغل ةدبرعلا هغللا لعجو ىنازاآلا ميلعتلا يمعل - 5

 2( ميلعتلا ن وكب نأو ؛ تاغالا قاك لارا

 طحمو ىبرعلا ماعلا راظن أ حمطم مترص نماي ؛ماركلا ةداسلا اهمأ

 هذه ىلا اننطو ان ره لق نحيل ناو موق اننا : ا 2

 نحن لزت ل انناف 000 ةيسلملاب سنن دق نيك او ةيفارإ

 شال 1 كاتم [ةييوا ر د م اننا

 يف ءيث 0 نطولا كلذ انايسنب نا ناردش ةرهازل) ةنالا 00

 هده تنك ىمو«ةرضاحلا ةيرادالا ةلالعا الا هيلا عوج رلا نم انعتعم اعلا

 ةسدقمةيصخشلا ةب را تراصوان دالب يف ايا كملارا صوت رادل

 «نطول اىلا | م كر تهجودف نينط ولانب رج 5 مئالط نورت كلذ دنعف

 اهييذهتو اهباعنأ حئاتن اهيلا ةلماح « ةبوبحلا ايروس ىلا

 امتمدخو ايروس ىلا ةدوعلا ىه ةيبهذلا انءالحأ نا ؛ ماركلا اهءا

 هور و ماعلا اذه ا نم هرظنن ام 1 نو 4

 دالب يف ةدايسلا بحاص لهاجلا فظوملا مادام نكلو ؛ اهءاضهو

 تانايدلا نتاحضاوءاين الا ةثرو تطاَوَتلا ومقر وودشلا ا

 قيقحتلا ديمل لظي هانمتئام ناف تايندملا مالءأ ومنقمو

 تملا" نوم هنا قو يشاع و ود ذا 3 ا كاذل

 ءاقترالا ليبس ايروسل اونو دو اذ د :ط ولا 0

 4 ةلقناو مرزأ دشن ؟ئارو نم دع لغو 2 الإ فرحا بابسأ اناا

 5 لا هللا لأ سو ةفاعلا ةيحالصالا ةياغلل اتحاور 1 انلاومأ يمامأ

01 



0 

 لك ىلع هنا ؟كاماو انلامأ ققحمو ملاطبأ قفويو متاوطخ ددسإ

 ردك: ءي

 ؟اموهالكوا  ةيروسلا د هل لو

 ْ ةيماغ ديع يزوف

 لويع 0-0

 افان ىم رغأ فارغلت

 00 ةنس ناربزح 07 ى : افاي

 ل روما ىلا ٠

 نيصلخملا مادقا ىلع دمتعي نطولا ؛ محاجن تم

 غياص كة بم رك دا ا ر 'ز ىناحيب

 | 2 وطنم عد و امسيلا نابلص ود راك ل ىحاتق رع رسصبق

 / ِِء

 000 ا8 ناتج نسوي  ةضلرع نزع ةرضخو. | ديعس



ٍ . 0 3 

 جوي يغب توطجا تعم فارع

07 

#١1 

0 

 - حض هاف وبا

3 : 
 يدبأ راك 1

 أم
 ناهي
01 7 1 7 

 ٌملعارلا دزهللا ىم اه رمعو دارقمل لأ

 0 ينل 0 : ْ 1
3 

 3 ا

 ينرعلا رمتؤملا مسأب تايقر هش تمدقف

5-5-5 
18 

0 
7 

 ا تري

 مدار 2-7

 6-5-2 ع ع 552-2 ع 0-0 6
 7 20/0 6ر7 53

 مدع هد تع و 5م ريو 04 تر

: 
 ا

 هيد دع يدم

74 

0 

 و



500- 

 امولا

03 

 نادشا نع ا دقف يعد

 اهدورأو اهروغ ربسأ تلزام

 لادنو لادن نعبد” كققوق

 هناو بابشلا قر نه تجرخو

 ىر لهو نايم ريغى وهلا يام ظ

 _هئايحتسا يف تارفكخلا قئافلا

 هد الب 2-0 ل دب ىعشلا 3

 اهؤامبو اهؤابصح اذبحأب

 اهاغخا 2 تقاتل مسمي.

 ل ا ا

 ةناتق :ةلضح ا ايصايرف

 اناكإ ى راهزألا اب تكجض
 ريحتم اننا يف :نطلاو

 اهنيب صقاورلاك بدانملا بثت

 اههلالخ شارفلا رشتنم فرو

 ماو
 ال ءركلا يبرعلا رمؤملا ىلا تيدنه س

 لا ا

 7 تاشغ 2

 ا يلام

 ءدرنع نال ةغلأ هلمحل ع وش 0

 ىدرب

 ضناخلا

 نتا

 هاش و

 3 ماعم هلل

 ينوبص ن٠ يل

7 0 

00 

 ناتكللا نع 0

 نادي نايضاقتي

 5 - 8-5 ع ,.3

 ناطحق . ىف 4

 نابح ريغ تا رمغلا

 ناعالا قداص لعفي كاذكو

 0017 كنارنملا

 000 لا اورخ دقو آلا

 ناهربلا كلذ
 ناجوز اهب ةبكاف لك نم
 4 أ درع

 ها

 رهاوزب
٠. 

 راحعسم

 ةناولالا

 ناجرما
 ناديعلا دا نهجاه ك6

 0 نامنلا 1 لام



5-0 
 يرشتو رويطلا محدزت كانهو

 اًهويذ "تحن ناؤدملا ايظا

 ايضلا ساما تايشرق

 اًكوبس قوف نسملا يف الابجو

 3 حاشو اهل "تالا جعسل

 هردضل'“شاخ ناطولاكأ رثلا

 ناك و: ةحأ 0 هب 1

 يمنريو ءاضفلا قرخ ردنلاو
- ٠ 

 ىساال يذلا نطولا رن 0

 هلظب دوجولا ضْضم ان 0
 هنأ ال سودرفلا هنالك

 ىركلا ةبس نم قرمشلا 0000

 هحفت لئاوثلا كالت نم تهم و

 هلهاب رانتسا ةثرفلا 00
 هب اورشتناو وملا مامز اوكلم

 اطقلا# تازيباك" 4 نيفطختم

 ىلعلا كا 3 ءارو نيكلاهت

 يذلا اك ميعنلا بال دقاق

 ناصغالا ربانم قوف ءابطخ

 نايللإلا تذل ١ ناقل د
 ناوشنلا فطاعم راقعلا زه

 يناوغ رودص ىلع دوهلا لشم

 0 تا ىف 0 ا

 ناقفللاب هيلع 1 فوش

 ناسل ريش 5 ولع يدب

 نارودلا ىف كو عدا

 يناعم لالللا رجلا جمان

 كيرالعالاو  رمدلا قوش نع

 ناس وجو قف ل

 | تايقألا دسأفع 2 ثولاتم

 ناطلسلا كلذ ةزع :ادربو

 تالا يف حاورالا عم يسن

 ناحد لا كلاوح كح ءاضف

 ناثدحلا قراطل 0 3

 تنارطلا ةعا نيد

 .٠ . ا

 مس ني | 4

 نالذغس ىف ب ىلا



2011 
 هباضصوا قنا ءأ دلا ل له

 بزحتو بصعل نب تالظف
1 : 2 3 0 

 4: كو همه ىد م كيف ١

 03 ع

 هتارعا هقالخا ىلع تذخا

 4م وف 4 ايص 26 و ادخكف

1 8 2 1 1 
 07 مو ةهنع تدياو 4مل د

 ترءشو ليبسلا ضودقف ضماف

 يناف نامزلا نم نا دخو

 مو اذه :رارخالا رتكعماب

 اوبرقو نيرئاعلا يدياب اوذخن

 اوففخو ىواقلا كلت اوفلاتو
 انلاما 00 ىلع تفقو

 مهناو ماركلا برعلا ونب متنا
 مطاعذ و 0 1 | 3 ع ع

 4 0 ف راثا ىلع ا و

 نامورلاو ةرئارملا كلع تحاط

 باف دح لكو قل ىح

 قارسنلا ئ دقاوم قوف تاب ل

 , .نافرعلا قئاومو للعلا منذ

 00000 0 0 اندلاو ندلا ف
 - ناكرالا [عاذتم هدم رم

 ناوت دعل ناوحاألا كذانأ

 نامزالا يلا كياع را

 يتاود فات ' ل رهدلاو

  نطالاو ءاوهالا طاع

 0000| ني اهدء6ت دق ام

 نافجألا يف عمدلا فوقو ىربح
 ١ نامز للك ارذكو (لالهحلا) رع

 ناطوالا 011010 ف مهاب

0 
 بيانا داود

 0002 ا د و 2 2 -آ- آآآوةوآ



 اكو 0

 نس طاع ةينامعلا ةموكا

 جابمثربا تاع 0

 1 » ناونع تحن نأ تك ١١ اذط اهانعذو ا ةمدقملا رخاوا 6 ان رشأ

 مهضإ رحنو هينرعلا 00 ركفل م عا يفظوم همواقم ن 3 نك اهلل )»ً رك ْؤملا

 نع ةب ٌركر ماللا بزل اياغلا ةنجنلا نم رداضلا نايبلا لاو اهتشهاتم لع مهعايشأ

 ليدن نأ ها يف ء ء ملا عك لبسك نإ 0 انيأ ف دقو . حالصالا م ل ةمق

 ىلا ةب رعلا تايلاخلاو دالملاو تاعامجاو دارؤالا لئاسر نم أن نقول 8 نايبلا 00

 : نايبلا صن اذهو . هتباناو هذيبحم ينعم يف ىبرعلا رك ملا

 رمتأملا رعأب ايظع ماها ةناتنسالا ىف ةييكرملا ةموكملا

 ىلع تردف ىه الف تام نكت هعنم لع ردقت ول تدوو ىئرغلا

 نيعادلا ف رص ىلع تردق ىهه الو هعنم ىلع ةيوسنرفلا ةموكسحلا لمح

 اهريغو ارو َْق 00 هعل ىلا أحل ل ا اللا اماما قم م 4 هنعدهيلا

 4 اودكت 10 ع ا «ٌثاف اف اظو نم نقزيرملاو أم نذئاللا نم

 0 نيءادلان ومتشيو رعْؤملا 3 أف لون وم ثايقرب

 عيطتسلو الل هاملاو لاملا نم بيصل هإ أمن دلا ف نحخ] دحوب الإ

 هن الط نوقرتعل لطاب ديب أن 90 هددارب أف قابلا صعل مادختسا

 اذه لثم ىلع روكا تاب ركتللا 6 4 هتصح نودمتعل قح ةالذدخو

 كاموكش1لا امم ةالواالاب وكالا و كيال ا 1 الإ

 0 كيبع مهاب اورختف ْئَح مهفختسلو ِس ائلا لدا 1 ةيددا ديس

 م 3 1 0



 ظ ظ كا

 نم ضعل انروس يف 1 اعلا ةموكتلا ةرعدل باجحتسا اذاسح الف

 00 031 افلا ةيمستب نورختش, نمو نيرومأللا ًايمسر هين

 00000 دره لاثمأ اهدالت يفد تاردقت تاموكملا

 )00 و نوثلتح نيمدختدملاو ديلا نكيلو ءديرتام لك

 |0000 رامز هدروي الوق ةتاداس هقلك اذا نم رو
 لوقي هنال اهب فختسيو هسفن هفسي نم مهنمو ةماركلا نم ايش

 ل0 015 نا اثل تان رجلا 0 ا هدر ليج ل كدنام

 نم يبرعلا رمتؤملا ىلع ضارتعالا مهتفلك نيذلا اننطو يف انتموكح

 اننا امنت لع مهنايق ارب تامتشا , دقو فك ريخالا فنصلا

 5 ::انلفام تف

 ١ ثلا اوعزو نيذلا دارفالا صاخشأ ىف نمطلا ١ 0000001

 هسفنل هاضرب الو لقاع الو ماع هلا دعت ال ذاع نعل دعما دمعملا

 ظ ردا
 مكوخم ةلاكو الو ةفص الو ايروس ىف ة كم م نبل هنأ اونعز 5

 1 هيلئاق لهح ىلع لدي لوقلا اذهو « نييروسلا مد لمعلا قح

 ىلا حاتحت يتلا ةيئانجلا و ةندملا يواعدلاك تسيل هي

 ءايهسر اليثع مولثمم وأ اهلك ةمالا دارفأ هلكوي ةصاخ ةفص هل ليكو

 هى

 00000 شل, ىلا ةهياعلا قوقملا نم ةيساينلا مالا ةمدخ امو
 لع 00 0ك" دنع فورعم وه ا5 ميسفنأ ءاقلت نم ةمهلاو ةريغلا

 يف ةيقربلا هد_ه تامه كف اداو .٠ ةقرعملا لهأ رشاع وأ خراتل

 ِْ مهنوقوسب أه ةبق رباا هذه ىلا م نيقئاسلاو مهم وكح ىلع نيرطيسملا



 ل ا

 هذه لع ةرطيسلا ىلا اولصوام هنأ ندا هنوزأشل ىدخ لكلا

 ةطلس اوبلق نزذال ًاًمئاشم وأ اد ءاسم ناك مهضعي نآل الا ةموكسملا

 نم لذلاو ةيدوبعلا ىلع ( ةيقربلا باحصأ يأ ) تاير يذلا ديجلا دبع

 ةكّلمملا ىف ةناكم تاحض 1 هلاثبأو تغلط ناك لض يردش تلا

 رمتؤملا ىلا نيعادلا نأ ىلع ؟ ةينامئملا ةمالا ماب لمعلا مهللوخ ةلاكو وأ

 روبج نم لبقيو عميس ميعوص ناو ميبطو يف كلا تاكيصا 00
 اهمواقم ن 9 ال ىلا ةموكملا دادبتسا ةمواقم يف ىح ناعتملا

 مهنيئأسإ ةلعف دنع آلا هل ةميق ال ةيقربلا باحصأ ترصو « ررضلا

 مهتوعد اوبلو مهتوصل سائلا بادتسا فيك نوريسو «مبتويب ءارجأو .

 دفوب مثربأ لت نع انه 7 ا 0 < حف لك نم مهب لا رفسلاب

 ىلا ةيحالصأالا ةندللا نم بختنم وهو رعؤملا ريض< يذلا توري

 مهني الو يف ةيعامجا ةناكم ىلعأ مهو (نوناقاياكتا ةيالوا لهآ

 لولا ةركنلا تارا ىف نعطلاب تايقرزلا باسصا تنك م

 ابروا يف نيذلا نير وسلا عيمج يف نءطلاب هوززع لب رمؤملا ىلا ةيعادلا

 نوزيعال مهما اولاق ؛ مهيف مل اولاق اذامو.رمتؤملا يف كرّتشيس نم عيججو ٠

 زانولرمام توديغ نتركه كرا حيبقلاو نسملا ني

 ؛ اذامل . ةملكلا هذه اولاق ال نومبغي نىذلا سوفن نم هعقوم نوفرعل

 ةموكسملا رظن يف ةيرغخس مهلعجي ءالحن ةنمط ميس اهيق اونعط مهنال
 مهكح ناكف مهنوفرعي ال ن « ىلع اومكح مهن ال كلذ « ةمالا رظنو

 ا نوال نول وي مهاب مهيلع ءدهاشو نالطبلا يدب

 نييروسلا نأ نوماعي ةمالا ءالقعو ةموكسملا نالو « نوماعب ال اع
00 



 ا

 مولعلاو ةراجتلاب نواغتشي نيذلا نوميقملا مهم ا ال1 ف نداوحاوملا

 نذلا# ةيقارلا دالبلا كلت ىف ءال م لاتم ا نوكل نإ نكمل و ةيلاعلا

 0 شيعي يذلا وه زيبا دقاف ااو حييبقتلا و نشل ا وزيعال

 ءالؤبك لطابلاب واو اهءاضرا الا 'هل مال ةيدادبتسا ةموكح رب

 ااا 93 وم روضح ىلا ةوعدلا ن وبيك نميف لاقي كلذك. ناقرمملا

 000 0 | اماكاب ررشأأ هتف ىذح ذقو ةيصخش ةعظنم' ة وضحا نم

 00007 ال نذلا ننالا توحن نم اونوكي نأ لقمي الو هلهأل

 زييقلا لايكب مهلامعأ مهل دهشن نيذلا مه ءال وه لاثمأ لب حيببقلاو نسما

  نويحيسملاو نوءاسملا  ةفاك ةيروس ىلاها نا نوقرعملا ا

 نسحلا نيب نوزيعا وناك واو؛ةرضاملا ةين معلا ةرادالا لكشل نورو رسم
 ةموكملا رظن يف ةيرخس مهاعجي يذلا لوقلا اذه اولاق ال حيبقلاو

 00 كلا لادر نال نب موق ىضتقم فلاخ هنال ةمالا رظنو

 دئارجو ةموك لا ىلع ةرطيسملا ةيعما لاجرو تايالإ ولاو ماعلا زكرلا

 ٠ لكش 3 لع ةقفتمابلك ةمالا بلاطم نعربعل يب لا تان دل ولاد زج هفضافلا

 0000 اذه لحالو ةسقت 90 داو د ع د الا يرام

 ادر)  اد]+ ر انعمسةمالا ضر ل الف ثق وما تايرالو لا نوناق ةموكسملا

 ةيناءءلا ةرادالا لكش حبق تانئال اذه لكم هيفكتي الفأ.هحيقتت سلا

 نوزيع ال مأ « حبقلا اذهب فرتعت ىلا ركل دع مثو ةرضاحلا

 لاو ةيحالضالا تاما اب مهملع تحت ل نيو؟ ؟مسيبقلا 0

 ةموكحا] حيبقلا لكشلا اذه رييغتب ةبلاطمو ًاحايص ايندلا ت ا

 لب ةرباكم وهو موملع لوس ةحملا هذنه نع مب وح نأرعن ا
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554 - 
 نيفلؤملا ءالؤه مش وأ“ مهتيقربل ببسلا وهناك ناو كلذ دوجو رع

 نم مهنف 0 نم ةلاكولاب مهبلاطمو تايعملاو تازحالل

 أايمسر اليكوت ةمالا مهاكو

 قويدكت ايروس يف ىراستلاو نيسان 30 مز 8

 انه مهبلاطن نأ انل نأ دقو تاكرطلاو تاروخالاو تاناسلا كالا 00

 اذهب نيروسلا نع ةلاكولا وهو هب رمتؤملا ةاعد ةبلاطم نع مهانعنم ام

 هتايثثب اوبلاطيف ًاريخنييرو.ا نع اولقني مل رمتؤملا ةاعد ناف سرذكتلا

 و « ىطو لكل ةيويح لئاسم ملا ل |اءاش منوع

 اذا الا هيف نوقدصت الأ ار ةفاك نيروسلا :رع نولقنيف نوقرملا

 - اًذهنع رظنلا فرصن انكلو مهيلا هوزع نم مهلاكو اوتبثأ وأ هوتبثا

 مهتضراعمو نيقربملا ءالؤل بدالاو مبفلاو رعلا لهأ برذكست نعو

 لهأي لوقت و نيحلصللاو حالصالا 5 زودي ؤب, لئاسرو تايقردب + يتلا

 اعاو"لاما رو 0 ا سوهابانوربخأ يتلا ١

 ؛ ؟ لاوقالا 0

 يفقافتاو ظافلالا يقفالتخا لع نوقرملا لاق مدقت ام لك 5

 ديحولا قفشملا انوبأ ىه ىتا ةينامثملا ةموكملا نم محرتسن » يناعلا

 رهاظو « نطولا ذاقنا 0 مل اناا هلا نينا را 7 0

 نود ءىّش لك اهلا ضوفي نأ ل يه ةماكللا ا 8

 كح نوكو نوئسدلا سم لقتل 1 مالك 5 اذيهو ةماآلا

 ىلا دهمتو اهءاون ةطساوب نيناوقلا نست يلا يه مالا قا يأ ةيب أمأ

 نيقربملا ءامعز ضعل كك بيرغلا نمو. نت اهذيفنتب ةموكملا



#8. 
 داعب نأ نوجربو ( ني وعملا ( با ع ن. ني دال ةدعاسع اونا

 ةمالا ىلعو مهملع راعلا ند سيلا « نيثوعبملا سل ديعا اذا مهماختنا

 را يه ةموكسملا نأ نورب ثو ساجلا ىف اون وكي نأ ةموكملاو
 “< ى

 له مهعم نيتربلا للو مهأسن مثالا تر ننارقا حل

 ا اويل لسرا, ةيداحمألا ةموكملا ةقفش لع نولدتسإ

 نوحعضرب اوناك ىلا كركلاو ناروحو ريسعو نعلا يفمماوخا ليتقتل

 هللا لسن ؟ نورظني مهقافرو رخصلاب برعلا نه ىرسالا سوؤر اهيف

 ةمالا رئاس اهم ىحنيو نيداحمالا ءالؤهةقفشل ناقربملا ءالؤه عت نا

 دادبتسالا ةذل تقاذ ام قرتلاو داحتالا ةيعمج ناب ةمالا ركذن مث

 املا اهقبس ىتلا لبسلا لك كولس ن. ادب دحت مل همديف غولولاب تب رضو

 ءال وهف نيحلصملا ةمواقملةمالا يف نيقفانملا لاعتسا اهنمو ناخ ديما دبع

 هتواضفيو ديلا دبعل ةيدوبعلاب نو رختفيا وناكنيذلا ماهنا وعأ نمنوقرمملا

 : . .! نيدشارلا ءافلخلا ىلع ىح

 كل الاك بن الو نوبتفي. المال نوبطاخمال نان ريما ال نا

 نم نومبغي نيذلا ىطاخت امناو « ةطلسلا باحصأ لمعم يف ةيكيناكيمل

 ديملادبع ةطلسنا :لوقنف ةموكسلا ءاروو ةموكسملا يف ةيعمللا لاجر
 مذوفت ١ رعآ ناك همآلا يف هذوشنو نأآلا متطلس نم ىوقأ تناك
 نولاز ال مكلاف ةطلساا كلت كلا تعفن فكك نوفرعت منأو

 ؛ امود وه امب نيرورغم
 مالكب اورتنتال نأ مكتمصاع دنا رج ضعل م كيان دف

 نيلاطملا ةوعد اوبيحم ناو هأبإ مهنونقلت ام لك نولوقي نيذلا نيقفانملا

 م21 هي 7

 7570117070577 7ج7 ةيزؤ زف

 20017 7 م بوو تتيح



 ظ د
 اهيأ ركنا . كلذ تودب ةلودلا ةايح :١ هلا برقلا نب حالصالاب

 ثحايم يبرعلا رمتْؤملا ثحابم نا اولوقت نا نوءيطتسن ال نو.داحالا
 دالبلا ءاقب. لجال ىنحالا لالتحالا ةمواقم اهم لوالا نكرلاو ةَراص

 اذه نودب

 تاغيلبت ةدع حالصالا تالط متل دوق نون داخل ب م

 نؤدوت أو والا ةح وعملا مكتفي رط درع متعجرو من 3 نأ

 عتورمممال منوقدصي ال, نيكل عميق ومح مءاطعاو برعلا قاسلا

 م ند وطاشلا موت راعم يف نيقفانملا كل آلا دبع كيمع نو امم قولا

 9 اوماعاو 4 نودحافت مكلمل ليلطتلا اذه نع وعج رأف ؛ نيالا ىلع

 اورسرارطم نذ 38 تناك اذا ةلودلاب تملا ىلا بوطخلا

 ممالك ايفيرا 0 دريس 5 3 ولع ميظعل نذلاوسرلا

 بولقلاو رئاصبلا



 سيرا نيس نا فاز ىزكلاع قل اؤدعنا

 ةديفص

 2م :
 00 5 ف 0

 2 رو ما تان هب عل ةضملا 9

 2 0 رتؤلل - كف باحعصأ - ةيد رغلا تانعجلا رويظ :

0 

 ناو ل ةنحل 3 ملا كارد رع ؤملل ة هب 0 هنحالا

 ةيركرماللا 0

 ا ارألا لك ايلثلا ةنحللا ىلا يترعلا رم ولا ةنخ ةلاسر“ 7؛ 5-١

 يرهلا رغؤاا ةنل ىلا ةيزكرماللا بزحل ايلعلا ةنجالا ةلاسر /
  1١فقالا ءان ايلا ىرعلا رعؤملا ةنلل نم ةوعد || 00

 دالبلا ىف ةوعدلا هذه ا ١!

 35 رم وما 3 ومواقم 7 نم 1

 رعؤملا حاحت ١

 رغؤلا دوفو ١5-14



 (ب)
3 

 ناطلا ررع عم يوارهزلا ديسلا ثيدح ١7"

 رعؤملا تاساج حمار 76

 امانا ةزاحاو بطملا ىلع عالطالا هل 0

 دي د

 :نوداةيلخا

 ىلوالا هيلح_ ل" ل 11 اقف كه
 ىلوالا هتبتلخ ف :رؤملا ىلإ ةدراولا لكاسرلا تاحتفإ 0 |

 ةيرادالا نع وللا ةنل تاتا هج 1 "0

 ةيسايسلا نتن : يوارهزلا بيقعإ دبع ديسلا سيئا ةيطخ "0

 العجوة هيف ا ةسلحلا نييدلو ىلوالا ةساحلا ءاهمنا 5

 1 هياقلاةيلملا

 ةاجلا هده ةدراولا اراب ايضا ءانسأ- ةياثلاةسللا انسا 00

 برعلا قوقح : ييرعلا يدنفأ يتلا دع مولا ضركسد طم ه١
 ةياقلاةلب اجلا

 ينيزعلا: يدنفأ ىعلا دنع ةطخ لوح متؤلا»ف ةعقاتم ن0
 ةينطولا ايلا جة زادالا رع ران ةقليرسس نارا ةردن ةيطخ 55 - ه؟«

 نارطم كب .ةردن ةيطخ لوح رف ولا ىف 1 هن-*ةغ

 نيرضا>لل قارعلاو 0 بللاو اك ريمأ ينودنع سسك رلأ في رعت 55-6

 قارعلا يلاهأ ىل او نييروسلا نب رجابملا ىل !|ةنجحو

 ينامأ : يروسلا داحالا ةمح ىرشتسا د دفا 3 طم ةيطخ ال1 -55

 ا
 كيسكللا رع كا لف زل 0 صاخ مالس 0ع
 رك ٌوملل قار علا ة قارعلا بودتم ىديوتللا يدنفأ قءفوت ةلك مث - مه

 امل مهضفر 0 فئاظولل نييحالصالا لودق ناشي رارقو ةثقائم مه- ال5

 امابطخو ةئلاثلا ةساجلا نييعتو ةيناثلا ةسللا ءاشانع» ل



 (ج)

 : ةثلاثلا ةسلخلا

 01 ام | ةراولا لئاسرلا باسصأ ءامدا ةئلاثلا ةسلملا داقعنا 0-1
 ايو وضاق ان روس نمة رجم لا: 00 ةرابطدج أ خيشلا ةيطخ نسور

 ااا كا ريفر هللا : ةيلص ىدتفا لياخ لك هايس

 حالسالا : هب كر اللا تبت 2< بودُم ا 0 ةيطخ | 2-58

 هبز رماللا ةدعاق ىلع

 كي: ريتكسا ةطخ لوح ةققاتم -45 ١
 : هم ا هج بودنملز ركمىدنفام وهنالك || ١و ٠.'ل

 0 حالا نرملا رمت تارارق 0

 تا رفا 0

 ا! النو ةيبارلا ةسلملا نيعتو ةكلاثلا ةسلخلا ءابضا 6

 8 هةر ةسلملا

 هذه ىفةدراولا لئاسرلا باحصا ءاممأ -ةريخالا ةسلحلا داقعنا 17-1

 ا

 لامعأ ةصالخ » توربب بودنم ميس ىدنقأ راتخم دمحأ ةيطخ 4- ١4

 ةيمل رفآلاب «رعاوملا

 0 0 رقألا ريركسلا نسابد_ ىدتففأ 6 ةيطخ مو سو

 مكاغ ىدنفأ 0 ناكر نكات ةيطخب 125-

 اسنرف ةيجراخ ةراظن يب ١58-17

 راب ف ةين امعلا ةرافسلا رسصق ُق ١5

 رمت ىلا هقرملاو طرملا ابرام ىلا لئابرلا

 تورعب نم تالسم تال ! تلت ةلامر ١ ةبشا جه
 ةحالصإلا توري ةيعمج نم يكلسال فارغلت ١6١



0 
 قثمد نم ةلاسو ١04 - ١ه+

 ت ا ا لو اوه -

 كيلعب نم ١55 حلووه

 نهج نم ١ةوة-- ١ هال

 ماشلا ى مابارط نم ناتلابر ١8-151

 اديص نم ناتلاسر 5-٠١

 نينح ءاضق نم +١١ - ١١6

 ةنائسالا ىف ةيبرعلا ةيلاخلا نم 17١ -دو

 ماغنمرب ىف ةيروسلا ةينطولا ةيعجلا نم فارذلت ١

 لسكو رب ىف ةيبرع ةديس نم ةلاسر 174 - 11
 نوح ا )اس ا

 ةيكر مالا # دحتملا تاءالولا ىف ةيروسلا ليتل كح رنا ١
 (اينامأ) عربادياه ىفىرمدن تدوج ىدنفا لماكن م ةلاسر 10/4

 ( رصم ) فيوس ىب يلروس نم ١1/0114

 كروب وين ىف ةتطينلاة يعكف ا نغامح نك يفىروسلايىدانلا ف ارغلت ١

 توريب نم ةلاسر لهل

 فيشح ند ناتلاسر ١الم-ا١ا/5

 ةياموهن ف ةيبارع ةديس نم فارغلت 1

 ةياموم ف ينامغق ٌقدنفأ ندلا يع ن م ةلاسر اَممل١ --

 وياهوأ ىف نيلحزل ناس ينج نا 0 املا - ٠

 00 توربب ةماكو 0 0 ما ااا

 ةبردنكمالا ف يبةيص ىدنفأ زدتكسا خم ١ مخ

 تورب يف مدرم كب رديح ىلع نم امك 41

 ةرهاقلا ىف نيعبق ىدنفا الوقن نم 1/1

 وريناج يد وير نم 185-146
 نويل ىف برعلا بالط نم 1م ا/5
 افيهايراوغاج يف دراي يدنفأ نصغ نم 222 14ا/



 (ه)

 ناسي روغ خياشم نم

 تورس ىف ةرودق' مياح وكلا نم

 ” بو ليفئاوح ىق اطلز روتكدلا نم فارغلت

 0 ىدنفا نمحرلا دبع نم

 ىف يبدالا مدللا نم

 توربب ىف مهب 0 نيدلا رون نم

 (كب 7 )ىرصلا ر الا لالا و شتسم ىف تباثر ,وةكدلا ن

 تورس ىف ىروخاف ىدنفأ فارم

 ةلحز ىف يناصيرح ة ع

 رد ف 6 0 دحأ ن

 ةيعوبلا كورس ةيلك ىف 1 يدنفأ فئسسوي لعملا نم

 بيقنلا كب بلاط ةفوطع قارعلا ميعز فارغ

 رداقلادبع ريمالاديفح يمشاهلا ريمالا نب دلاخ ربمالا ىم ةلاسر

 ل
 نال نم ةلاسر
 ءانع نم ةلاسر

 افا ىف ةيمالسالا ةيريكلا ةيعما نم

 اضن ةناجكألا

 الأ انأي نك
 ( اكريمأ ) ادناب ىف ةيب رعلا ةيلاخلا نم

 كتارعأ نوم

 دادغب مالسلا راد نه ا 5

 سدقلا نع قباسلا ثوعبلا ديعسلا كب ظفاح ةداعس نم فا رغلت

 . فاي نم فار 3 | اموهالكرأ ف 0 ةنك نم 0

 3 ةازملا 0 0 ءامصع ةديصق : » هلهأو 0 » |١

 جاجتتجالا تايقربو ةينامعلا ةموكحلانع ةيزكرماللا بزح نايب 7٠5
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